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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  شرح األجرومية: الكتاب 
 صاحل االمسري: املؤلف 

احلمد هللا الذي رفع السماء بغري عماد ، وخفض األرض وقدر فيها أقواا لنفع العباد ، وثبتها بنصب 
هل البغي واإلحلاد ، والصالة والسالم على أفصح من نطق الرواسي واألوتاد ، وجزم بوحدانيته أ

بالضاد ، وعلى آله وصحبه السالكني سبيل الرشاد ، وعلى من ورد مشرعهم ، وترسم خطاهم إِىل يوم 
فإن العلم فخر يبقى على مرور األحقاب ، وذكر يتوارثه األعقاب بعد األعقاب ، (… أما بعد . املعاد 

وباطن الشرف وظاهره ، به يترقى على كل املراتب ، وبه يتوصل إِىل املآرب وأول اد وآخره ، 
واملطالب ، وهو األربح مرعاه ، وهو األرفع مسعاه ، ميأل العيون نوراً ، القلوب سروراً ، ويزيد 
، الصدور انشراحاً ، ويفيد األمور انفساحاً ، ، وهو الغنم األكرب ، واحلظ األوفر ، والبغية العظمى 

  ) .١)(واملنية الكربى
خري اللغات واأللسنة ، (علم العربية إِذْ هي : أال وإن من أجلّ العلوم وأعظمها ، وأشرفها وأمهها 

  ) .٢)(واإلقبال على تفهمها من الديانة ؛ إِذْ هي أداة العلم ، ومفتاح التفقه يف الدين
م الشرعية كلها من الكتاب والسنة ، معرفتها ضرورية على أهل الشريعة ؛ إِذْ مأخذ األحكا(كما أن 

وهي بلغة العرب ، ونقَلَتها من الصحابة والتابعني عرب ، وشرح مشكالا من لغام ، فالبد من معرفة 
  ) .٣)(العلوم املتعلِّقة ذا اللسان ملن أراد علم الشريعة

  ) .٤(’’تعلَّموا العربية فإا تزيد يف املروءة‘‘ : - رضي اهللا عنه -قال عمر 
__________  

  ] .الكليات[اقتباس من مقدمة الكفوي يف ) ١(
  ] .فقه اللغة: [تضمني من مقدمة الثعاليب يف ) ٢(
  ] .٥٤٥: مقدمته [من كالم ابن خلدون يف ) ٣(
  ) .٢٢٥/ ٢(اجلامع للخطيب ) ٤(

)١/٧(  

  



فكان اللسان (ة لسانية ولقد كان الصدر األول من األمة احملمدية أهل سليقة عربية ، وأصحاب ملَك
العريب عندهم صحيحاً محروساً ال يتداخلُه اخللل ، وال يتطرق إِلَيه الزلل ، إِىل أن فُتحت األمصار ، 

وخالط العرب غري جنسهم من الروم والفرس واحلبش والنبط ، وغريهم من أنواع األمم الذين فتح اهللا 
 أمواهلم ورقام ، فاختلطت الفرق ، وامتزجت األلسن ، على املسلمني بالدهم ، وأفاء عليهم

وتداخلت اللغات ، ونشأ بينهم األوالد ، فتعلّموا من اللسان العريب ما البد هلم يف اخلطاب منه ، 
وحفظوا من اللغة ما ال غىن هلم يف ااورة عنه ، وتركوا ما عداه لعدم احلاجة إِلَيه وأمهلوه لقلة الرغبة 

احث عليه ، فصار بعد كونه من أهم املعارف مطّرحاً مهجوراً ، وبعد فرضيته الالزمة كأن مل يكن يف الب
شيئاً مذكوراً ، وعادت األيام واحلالة هذه على ما فيها من التماسك والثبات ، واستمرت على سننٍ من 

ب هذا األمر لقلته االستقامة والصالح ، إِىل أن انقرض عصر الصحابة والشأن قريب ، والقائم بواج
غريب ، وجاء التابعون له بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلّوا يف اإلتقان عدداً واقتفوا هديهم وإن 
 اً أَوم إالّ واللسان العريب قد استحال أعجميهم على إحساوا يف البيان يداً ، فما انقضى زمانكان مد

  .اآلحاد كاد ، فال ترى املستقلّ به واحملافظ عليه إال 

)١/٨(  

  

هذا والعصر ذلك العصر القدمي ، والعهد ذلك العهد الكرمي ، فجهِل الناس من هذا املهم ما كان 
يلزمهم معرفته ، وأخروا منه ما كان جيب عليهم تقْدمته ، واختذوه وراءهم ظهرياً فصار نسياً منِسياً ، 

 مجاعة من أوىل - عز وجل - فلما أعضل الداء وعز الدواء ، أهلم اهللا واملشتغل به عندهم بعيداً قصياً ،
املعارف والنهى ، وذوي البصائر واحلجى ، أن صرفوا إِىل هذا الشأن طرفاً من عنايتهم ، وجانباً من 

 الضياع رعايتهم ، فشرعوا فيه للناس موارداً ، ومهدوا فيه هلم معاهداً ، حراسةً هلذا العلم الشريف من
  ) .١)(، وحفظاً هلذا املهم العزيز من االختالل

  .ولقد كان النحو واإلعراب أهم علوم اللغة ، إِذْ يف جهله اإلخالل بالتفاهم مجلة 
أن األهم املقدم منها هو النحو ، إِذْ به تبينت أصول املقاصد  ‘‘- رمحه اهللا -يقول العالمة ابن خلدون 

  ) .٢(’’عل من املفعول ، واملبتدأ من اخلرب ، ولواله لَجهِل أصل اإلفادةبالداللة ، فيعرف الفا
  تعاىل به قد طالبه

  وقوف خضوع على بابه
.  

  يا حبذا النحو من مطلب
  كأن العلوم له عسكر



.  
  

وملا للنحو من أمهية ، ومكانة عظيمة علية ، صنعت فيه التصانيف ، وأُلِّفت فيه التآليف ، فمن مكثرٍ 
  . كتابه أسفاراً ، ومن متوسط غيثُ فوائده أصبح مدراراً ، ومن موجزٍ كان كتابه أوراقاً جعل

  ) .الْمقَدمة اآلجرومية: (وكان من بني تلك املتون املختصرة ، والكتب احملررة املشتهرة ، كتاب 
__________  

  ) .١/٥: (البن األثري ] النهاية[اقتباس من ) ١(
  ) .٥٤٥: ( خلدون مقدمة ابن) ٢(

)١/٩(  

  

صاحل بن : ومن ثَم طفق العلماء إِىل شرحها وتدريسها ، وكان من أنفس شروحاا شرح شيخنا املفضل 
 ، فلقد كان شرحاً كافياً وافياً يف بابه ، ومورداً صافياً لطالّبه ، - حفظه اهللا -حممد بن حسن األمسري 

 ، وال مطنباً إطناباً يفضي إِىل اإلمالل ، مشتمالً على الدرر غري خمتصر اختصاراً يؤدي إِىل اإلخالل
الفرائد ، والغرر من الفوائد الشوارد ، يحلّ مبانيها ، ويوضح معانيها ، ويقَرر قواعدها ، ويحرر 
ملنتهي مقاصدها ، ويؤيد ذلك باألدلة ، ويسهله بالشواهد واألمثلة ، ينتفع به املبتدئ ، وال يستغين عنه ا

  .، وهو مرحلة وسطى ، تعقبه مرحلة علمية أخرى 
  )١(وثَم أمور جيب التنبيه عليها ، وال مندوحة للراغب عنها 

  .يف اسم هذا العلم ، إِذْ إِنه يسمى بامسني اثنني : أوهلا 
  .فهو النحو : أما األول 

 قال أليب األسود - رضي اهللا عنه - وسبب التسمية هو ما اشتهر عند اإلخباريني من أن اإلمام علياً
  .وذلك عندما كتب شيئاً يف النحو بأمرٍ منه ’’ نعم النحو الذي حنوت ‘‘ : الدؤيل 

  .فاإلعراب : وأما الثاين 
أعربت اإلبل إذا تغريت بطوا مبرض ، وكذلك احلال مع أواخر الكلمات : ومن معانيه التغري ، يقَال 
  . حبسب مواقعها العربية املعربة فإا تتغري

  .أن الدارس لعلم النحو يدرس شيئني اثنني : ثانيها 
  :فاإلعراب : أما األول 

وهذا هو األصل ؛ وألجله . وهو تغري أواخر الكلم باختالف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً 
  .صنع النحو ضبطاً له حىت ال يلحن فيه 



  :فهو البناء : وأما الثاين 
  .واخر الكلمة حركة ال تتغري باختالف العوامل الداخلية عليها وهو لزوم أ

  :ثالثها 
هو أن علم النحو يبحث يف حركة األخري من الكلم سواء أظهرت أم قُدرت ، وأكثر اللحن حصل يف 

  .ذلك عند العرب ولذا كانت العناية به آكد 
  :رابعها 

  :ن يراعي أموراً لكي يتفهم دارس النحو مسائله ويعرف مفرداته البد أ
  :أوهلا 

__________  
  .ذكرها الشيخ يف أحد دروسه ) ١(

)١/١٠(  

  

  .حفظ التعاريف واستحضارها عند حماولة اإلعراب لكلمة أو مجلة ملا هلا من أثر 
  :ثانيها 

  .االشتغال مبعاين الكالم ومجله ، والنظر يف مدى انطباقه على القواعد املعروفة 
  :مثال ذلك 
ضرب األب ابنه : ( اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل ، فلو قال قائل : عول به يعرف بأنه هو أن املف
  .بأا مفعول به ؛ ألنه هو الذي وقع عليه فعل الفاعل ) ابن(لَحكم على كلمة ) تأديباً له 
  :ثالثها 

  .هو استحضار التقاسيم والشروط املتعلقة بكل مسألة وباب 
ألمساء اخلمسة ، فإا ال تأخذ إعراا املشهور من الرفع بالواو ، والنصب باأللف ، ما قيل يف ا: مثاله 

فإذا قال قائل . واخلفض بالياء إال بشروط ؛ ككوا مكربة ، وعدم إضافتها لياء الْمتكَلِّم وما إىل ذلك 
 أو اخلمسة ؛ ألا مضافة ال تعرب إعراب األمساء الستة) أيب(لَعلم أن كلمة ) إن أيب ذو نسب شريف: (

  .إىل ياء الْمتكَلِّم 
  :خامسها 

هو أن الدارس للنحو لن يستطيع أن يعرب اجلمل كلها إال إذا انتهى من دراسة كتب النحو كلها يف 
مرحلة التأصيل، واملعتاد أن آخرها دراسة ألفية ابن مالك ، فمن درس اآلجرومية ال يتحصل على مجيع 

 عن مجيع مسائله ، فالبد من استكمال ذلك ، وإمنا ابتدئ باآلجرومية فغريها إىل أبواب النحو فضالً



: دراسة ألفية ابن مالك ، مراعاةً للتدرج يف التعلّم والبدء باألولويات ، والبعد عن وقوع قولة السلف 
ئله ، وذلك كربى أبوابه ومسا: فيدرس طالب النحو أول ما يدرس ) من أراد العلم مجلة ضيعه مجلة ( 

ثُم يدرس جممل أبواب النحو ومسائله دون تعرض للخالف يف اجلملة ، وذلك ] اآلجرومية[من خالل 
البن هشام ، ثُم يدرس مجيع مسائل النحو وتفصيالته مع االطالع ] شرح قطر الندى[من خالل كتاب 

) شرح ابن عقيل( ، ]شرح األلفية[على املخالف وبعض األعاريب وما إىل ذلك ، وذلك من خالل 
  ] .أوضح املسالك[عليها ولَيس بواف ، أو شرح ابن هشام الْمسمى بـ 

  :سادسها 

)١/١١(  

  

  .أن إدراك علم النحو يكون من خالل فقه علومٍ البد من اجتماعها 
  :أوهلا 

ية ابن ألف[و] شرح قطر الندى وبل الصدى[و] اآلجرومية[مسائل النحو ومفرداته وهي املوجودة يف 
  ] .مالك
  :ثانيها 

دراسة علم أصول النحو وهو كعلم أصول الفقه مع الفقه البد منه ، وفيه القواعد اليت روعيت يف 
اإلعراب ، وأدلة النحويني وأوجه الداللة وما إىل ذلك ، ويف ذلك كتاب يتيم ألَّفه اإلمام السيوطي امسه 

  ] .شرح األزهري[وعليه شروحات منها ) أصول النحو(
  :ثالثها 

دراسة علم تاريخ النحو ويشمل معرفة مذاهبه ونشأا وأئمته وكتبه وما إىل ذلك ، وفيه كتب أحسنها 
  .فقد حقق بأخره ] نشأة النحو[ما صنفه حممد طنطاوي من علماء األزهر وامسه : 

بن عواض  جبامع ا- حفظه اهللا -ولقد كان أصل هذا الشرح املبارك دروساً ألقاها فضيلة شيخنا 
هـ ، ثُم كُتبت وعرِض مواضع منها على الشيخ نفسه فاستحسنها ، وأذن ١٤١٩بالطائف عام 

  .بطباعتها وإخراجها 
كما ال يفوتين أن أتقدم بالشكر أوالً وآخراً للموىل جلَّ وعال على أن وفقنا هلذا العمل ، وأعاننا على 

خنا على ما أسداه إِلَينا من علمه ونصحه ، فجزاه اهللا عنا خري إخراجه ، ثُم أتوجه بالشكر إِىل فضيلة شي
  .اجلزاء وأطال يف عمره على طاعته ونفعنا بعلمه 

  .كما أتوجه بالشكر إِىل كل من أعان على إخراج هذا الشرح فجزاهم اهللا خري اجلزاء 
اء القصد وهو اهلادي إِىل سواء واهللا أسأل أن ينفع به ، وأن جيزل األجر واملثوبة لشيخنا ، واهللا من ور



  .السبيل 
  متعب بن مسعود اجلعيد: وكتبه 

  
  ببسم

  …أما بعد محد اهللا ذي اآلالء ، والصالة والسالم على سيد األنبياء ، وآله وصحبه األصفياء 
أحد موقع الرأس من اإلنسان ، واليتيمة من قالئد العقْيان ، فليس : فإن علم العربية يقع من نافع العلوم 

  .من أرباب احلجى والعلم خيلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب ، وضارباً فيه بسهم 

)١/١٢(  

  

علم النحو واإلعراب ، الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم ومريده ، بل : وكان واسطة عقد العربية 
ليت البد لكل طالب إن معرفة اإلعراب من الواجبات ا‘‘ : - رمحه اهللا -خالد األزهري : قال العالمة 

  .’’ علم منها ، ومن املهمات اليت ال يستغين الفقيه عنها 
، عكف على ضبطه وفهمه ) مقدمة ابن آجروم(ومن متونه املقدمة وأركانه املختصرة ؛ منت موسوم بـ 

عد صار غالب الناس أول ما يقرأ ب (- رمحه اهللا -الدارسون ؛ لظهور نفعه ، يقول العالمة ابن احلاج 
  ) .القرآن العظيم ؛ هذه املقدمة ، فيحصل به النفع يف أقرب مدة

ومن ثَم انعقد العزم على مدارسة تلك املقدمة اآلجرومية ؛ حبلّ مبانيها ، وإيضاح معانيها ، وتقرير 
وهذا مقدماً بني يدي ذلك مقدمة ذات باب ، . قواعدها ، وحترير مسائلها ، على وجه توسط وجِدة

  .أوان الشروع ، ومن اهللا التوفيق والتسديد ، وهو املستعان 
  

  مقَدمةٌ
  :وفيها فصالن 

  :األول 
  : ، وذلك يف مقاصد عدة - رمحه اهللا -يف تعريف موجز بابن آجروم 

  :يف امسه ونسبه : األول 
  : وهنا فائدتان ،) ابن آجروم(هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن داود الصنهاجي ، املعروف بـ 

  :األوىل 
 يف - رمحه اهللا -قاله احلامدي . نسبة إىل قبيلة صنهاجة باملغرب ) الصنهاجي: (أنه يقَال البن آجروم 

  ].شرح الكفراوي لآلجرومية: [حاشية له على 



  :الثانية 
  .هلا معىن ، وضبط ) آجروم: (أن كلمة 
  :فأما املعىن 

: هي كلمة أعجمية ، بلغة الرببر ، معناها ‘‘قال ابن عنقاء . لغة البربر الفقري الصويف ، وذلك ب: فهو 
غري أن السيوطي وابن احلاج . انتهى ’’ لكين مل أجد الربابرة يعرفون ذلك. الفقري الصويف ، على ما قيل 

  .جزما باملعىن السابق
  :وأما الضبط 
  :فعلى أوجه 

مخفَّفة ، وراء مهملة مضمومة مع تشديد وتثقيل ، هكذا بفتح اهلمزة مع مد ، وجيم مضمومة : األول 
  ].بغية الوعاة: [قاله ابن عنقاء ، وبه قطع السيوطي يف ) آجروم: (

)١/١٣(  

  

  .وهذا هو املنقول عن اجلمال املطيب ) آجروم: (كاألول ، غري أن اجليم تكون مفتوحة ، هكذا : الثاين 
) أَجروم( ، وجيم ساكنة ، وراء مهملة مضمومة دون تشديد ، هكذا بفتح اهلمزة دون مد: الثالث 

  ] .العقد اجلوهري: [وهو منقول عن ابن أجروم نفسه ، قاله ابن احلاج يف 
حممد بن : (، قال ] تذكرته[رأيت خبط ابن مكتوم يف ‘‘: بقوله ] البغية[ما حكاه السيوطي يف : الرابع 

  .…’’فاس ، يعرف بـ أكروم الصنهاجي أبو عبد اهللا ، من أهل 
 فال أدري أهي لغة أم - يعين آجروم -وقد كثر حذف مهزته ‘‘: ما حكاه ابن عنقاء بقوله : اخلامس 

  .’’ هي من تلعب الناس
  :لطيفة 

  .’’يف قبيلة الرببر قبيلة تسمى بين آجروم ‘‘: قال ابن عنقاء 
  .يف مولده ووفاته : الثاين 

  :فأما مولده 
. ’’ ولد سنة اثنتني وسبعني وستمائة مبدينة فاس يف السنة اليت تويف فيها ابن مالك‘‘:  احلاج فيقول ابن

  ].شذرات الذهب[وبذلك جزم ابن العماد يف 
  :وأما وفاته 

تويف يوم االثنني بعد الزوال لعشرة بقيت من صفر ، سنة ثالث وعشرين ‘‘: فيقول ابن احلاج 
  .بن العماد وغريها وبه قال احلالوي وا. ’’ وسبعمائة



  :لطيفة 
تويف ابن آجروم وله إحدى ومخسون سنة ، ودفن بباب اجليزيني ، ويعرف اآلن بباب ‘‘: قال ابن احلاج 
  .’’احلمراء بفاس 

  .يف مكانته العلمية : الثالث 
حو وصفه شراح مقدمته كاملكودي والراعي وغريمها ، باإلمامة يف الن‘‘ : - رمحه اهللا -قال السيوطي 

  .’’ والربكة والصالح ، ويشهد بصالحه عموم نفع املبتدئني مبقدمته
  .’’حنوي مقرئ ، وله معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع ‘‘: وقال ابن مكتوم عنه 

  :يف مصنفاته : الرابع 
 وله مصنفات وأُجيز يف‘‘: بقوله ] تذكرته: [ مصنفات أشار إليها ابن مكتوم يف - رمحه اهللا -كان له 

هو فرائد املعاين : الثاين . هو مقدمته النحوية : األول : ، واملعروف من كتبه كتابان ’’القراءات وغريها 
  .يف شرح حرز األماين 

  :الثاين 
  :، وذلك حسب املقاصد التالية ) املقدمة(يف تعريف موجز بـ 

)١/١٤(  

  

  يف امسها: األول 
) اجلرومية: (، أو ) اآلجرومية: (ا باسمٍ ، إمنا سمي به فقيل  كتابه هذ- رمحه اهللا -مل يسم الْمصنف 

، وهو هنا كذلك ، عند النسبة يحذف ) ابن(وهذا من باب النسبة ؛ ألن املركب اإلضايف كاملبدوء بـ 
  :وفيه يقول ابن مالك ) آجروم(وينسب إِىل عجزه ) ابن(صدره 

  ركِّب مزجاً ولثان تمما
 ما لَه أوبجبِالثَّاين و ريفعالت  

.  
  وانسب لصدرِ جملة وصدرِ ما

أب نٍ أَودوءةً بِابإضافةً مب  
.  
  

فيهما تفتح ) املقدمة(ودال ). املقدمة اآلجرومية: (أو ) مقدمة ابن آجروم: (ورمبا قيل يف التسمية 
  .يقة ؛ وألن الفتح لغة قليلة وتكسر ، والكسر أوىل ملا فيه من إشعار بتقدمها استحقاقاً أَو حق



؛ ألا توصل املشتغل ا إِىل املطوالت من ) املقدمة(إمنا سميت اآلجرومية بـ ‘‘: قال بعض الشراح 
كتب النحو واإلعراب ، كمقدمة اجليش اليت تتقدم أَمامه ، لتهيئ له يف احملل الذي ينزله ما حيتاج 

  .وهو معىن لطيف متجه . ’’إليه
  يف وقت تصنيفها: اين الث

: مل يذكر ابن آجروم وال غريه من املترمجني والشراح زمن تصنيف اآلجرومية ، غري أن ابن مكتوم يف 
وهو إِىل اآلن حي ، وذلك يف سنة تسع عشرة ‘‘:  قال - وهو عصري ابن آجروم -] تذكرته[

  .، وذلك بعد أن أشار إِىل مصنفاته وكونه حنوياً مقرئاً ’’ وسبعمائة
  يف مكان كتابتها: الثالث 

أن ابن آجروم ألَّف هذا املنت جتاه الكعبة الشريفة ، وقال ] شرح اآلجرومية[ذكر الراعي وابن احلاج يف 
حكي أنه ألَّف هذا املنت جتاه البيت ‘‘] : حاشيته على شرح الكفراوي لآلجرومية[احلامدي يف 

  .’’ الشريف
  يف منهج صاحبها فيها: الرابع 
  :ه يف ذلك طريقة حيثُ كان ل

اقتصر فيها على كربى أبواب النحو وأصوله ، وقد أشار إِىل ذلك غري واحد ومنهم األزهري يف أول 
  .شرحه على اآلجرومية 

)١/١٥(  

  

وهنا شيء آخر ، وهو أنا استفدنا من ‘‘] : بغية الوعاة[واتبع الكوفيني يف عبارام ، يقول السيوطي يف 
األمر جمزوم :  على مذهب الكوفيني يف النحو ؛ ألنه عبر باخلفض ، وهو عبارم ، وقال مقدمته أنه كان

كيفما ، واجلزم ا رأيهم ، وأنكره : وذكر يف اجلوازم . ، وهو ظاهر يف أنه معرب وهو رأيهم 
  .’’ البصريون ، فتفطّن

قيقته على أقسامه ، واألقسام على وأورد فيها األبواب بإجياز وترتيب بديع ؛ حيثُ قدم الكالم وح
 هجراً ، مما يأيت يف الشرح التنويه إِلَي لُمإن شاء اهللا -عالمات كل قسم ، وه -.   

  يف عناية الناس ا: اخلامس 
يشهد ‘‘: يقول السيوطي . لقد اشتهرت اآلجرومية بني الطالب قدمياً وحديثاً ، وانتفع ا الدارسون 

ويدلُّك على ‘‘: ، ويقول ابن احلاج ’’  عموم نفع املبتدئني مبقدمته-ن آجروم اب:  أَي -بصالحه 
صالحه أن اهللا جعل اإلقبال على كتابه ؛ فصار غالب الناس أول ما يقرأ بعد القرآن العظيم هذه املقدمة 

  .’’ ؛ فيحصل له النفع يف اقرب مدة



د السالم النرباوي ، وإبراهيم الرياحي وعالء وقد تنوعت العناية باآلجرومية ، فمنهم من نظمها كعب
 وهم كثري ، -ومنهم من تممها كاحلطاب ، ومنهم من شرحها . الدين اآللوسي والعمريطي وغريهم 

  . كاملكودي والراعي واألزهري والرملي-منهم أكثر من عشرة ] كشف الظنون[عد صاحب 
  :لطيفة 

 ألقاه يف البحر ، -ابن آجروم ومقدمته :  يعين -يضاً أنه ملا ألفه حكي أَ‘‘: قال احلامدي يف حاشية له 
  .’’إن كان خالصاً هللا تعاىل فال يبل ، فكان األمر كذلك: وقال 
  

  )ببسم  : (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 
؛ إِذْ هي ؛ وذلك منه اقتداء بكتاب اهللا ) البسملة( هذا املنت النحوي بـ - رمحه اهللا -بدأ الْمصنف 

أول آية على الصحيح ، حيثُ افتتح الصحابة املصحف العثماين ا وتلوها وتبِعهم مجيع من كتب 
  ] .فتح الباري[ يف - رمحه اهللا -املصحف بعدهم يف مجيع األمصار ، قاله احلافظ ابن حجر 

)١/١٦(  

  

اسالته ، ككتابته إِىل هرقل عظيم  يف مكاتباته ومر- صلى اهللا عليه وسلم -وكذلك اتباعاً هلدي النيب
  .الروم كما جاء ذلك يف حديث أيب سفيان يف أول صحيح البخاري 

وقد استقر عمل األئمة ‘‘] : الفتح[وملا استقر عليه عمل األئمة الْمصنفني ، فقد قال احلافظ يف 
  .’’ الْمصنفني على افتتاح كتب العلم بالبسملة ، وكذا معظم كتب الرسائل

 حمد وتشهد نطقاً عند وضع الكتاب ، ومل يكتب ذلك اقتصاراً على - يرمحه اهللا -ولعل الْمصنف 
  .ذكْر اهللا ، وقد حصل ا : البسملة ؛ ألن القدر الذي يجمع األمور الثالثة 

  )بسم : (قوله 
واالسم من . ين الصحيحة السائغة أَو حنوه من املعا) أؤلف(جار وجمرور ، ومها متعلقان مبحذوف تقديره 

  . الكالم عنه يف موضعه - بإذن اهللا -السمو لغة على الصحيح ، وهو ما كان لْمسمى ، وسيأيت 
  )اهللا: (قوله 

  :ومنه قول رؤبة ) أَلَه(خمفوض على اإلضافة ، وهو مشتق من 
م نعجرتواس نحسب هدات الْمالغانِي رد لَّهأَلُّهِيلت ن  

  .التعبد : والتأَلُّه هو 
  )الرمحن الرحيم: (قوله 

: بدل ال نعت ، والرحيم بعده : الرمحن ‘‘] : املغين[نعت بعد نعت ، هذا هو املشهور ؛ لكن قال يف 



إن : ومها امسان هللا يتضمنان صفة الرمحة ، واختلف يف التفريق بينهما ، وأحسن ما قيل . ’’ نعت له
  .لرمحن دالٌّ على الصفة القائمة بالذات ، والرحيم دال على تعلُّقها باملرحوم ا

  :لطيفة 
بسم اهللا (كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بـ: (كثرياً ما يعزو الشراح بدء الْمصنف بالبسملة إِىل حديث 

؛ لكنه ضعيف ] ألربعنيا[، واحلديث أخرجه عبد القادر الرهاوِي يف كتابه ) فهو أقطع) الرمحن الرحيم
احلافظ ابن حجر ، والسخاوي وآخرون ، رمحة اهللا على اجلميع : ال يصح ، وبذلك قطع أئمة، ومنهم 

.  
  )اللفظ املركب املفيد بالوضع: الكالم هو  (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 

  :فيه مباحث على ما يلي 
  :األول 

)١/١٧(  

  

ريف الكالم ؛ ألنه موضوع النحو ومادته واليت يعمل فيها ، وبه يقع بتع- يرمحه اهللا -بدأ الْمصنف 
  .التفاهم والتخاطب 

 بتقدمي ما حقه التقدمي على غريه ، وهذا هو حقيقة التدرج - يرمحه اهللا -ومن ثَم يبِني عناية الْمصنف 
  .احملمود يف التعليم 

  :الثاين 
إما أن تكون عوضاً عن مضاف إِلَيه ، ) الكالم(يف ) ال(يني ؛ ألن أَي يف اصطالح النحو) الكالم: (قوله 

  .أَو للعهد الذهين 
كالمنا ؛ : فعلى األول إما أن يكون املضاف إِلَيه احملذوف ضمرياً أَو ال ، فإن كان ضمرياً يكون التقدير 

 - يرمحه اهللا - ، والْمصنف كالم النحويني: وإن كان امساً مظهراً فيكون التقدير . أَي معشر النحاة 
  .منهم 

الكالم املعهود يف األذهان ، وهو كالم النحويني ؛ ألن املنت املبدوء به ذلك : وعلى الثاين يكون املقصود 
  .يف النحو ، ومصنفه من النحويني ، بل من أئمتهم املشهورين 

  :الثالث 
  :يتعلق به أشياء ثالثة ) اللفظ(قوله 
   اللُّغةمعناه يف: األول 

  .لفظت الشيء من فمي ، إِذا طرحته : يدل على طرح الشيء ، تقول : حيثُ إِنه 



  معناه يف االصطالح: الثاين 
أَو تقديراً ) زيد(الصوت املنقطع من الفم ، املشتمل على بعض احلروف اهلجائية حتقيقاً كـ: حيثُ إِنه 

  .كالضمري املستتر 
  االحتراز به: الثالث 
عن كل ما حصل به التفاهم وليس بلفظ  : - يف تعريف الكالم اصطالحاً -) اللفظ( احترز بقَيد حيثُ

ألا تدل على معىن يفْهمه ) الدوالّ(وهي تسمى عند اللُّغويني بـ . ، كالكتابة واإلشارة وحنومها 
  .املخاطَب ا 

  :الرابع 
  :يتعلق به أشياء ثالثة ) املركّب(قوله 
  معناه يف اللُّغة: ل األو

: اسم مفعول من ) املركب(وكلمة . ركبت الدابة إِذَا علَوا : علو شيٍء شيئاً ، تقول : حيثُ إِنه 
  .ركب 
  معناه يف االصطالح: الثاين 

)١/١٨(  

  

قَدراً كـ ، أم كان م) قام زيد(سواء أكان الضم ظاهراً كـ . ضم كلمة إِىل أخرى فأكثر : حيثُ إِنه 
  .قُم أنت : ، إِذْ التقدير ) قم(

  :وليعلم أن التركيب يأيت على أنواع 
حيثُ إِن ) زيد قَائم ، وقام زيد(املركب اإلسنادي ؛ وهو املكون من مسند ومسند إِلَيه ، كـ : ومنه 

  .زيداً مسند إِلَيه ، والقيام مسند 
  ) .علَبكب(التركيب املزجي كـ : ومنه 

  ) .غالم زيد(والتركيب اإلضايف ، كـ 
  ) .أربعة عشر(والتركيب العددي ، كـ 

  االحتراز به: الثالث 
مل يضم إليها شيء :  أعين -فقط ) عمرو(فقط ، أَو ) زيد(عن املفرد ، كـ : احترز به ) التركيب(قَيد 
   .-آخر 

  :اخلامس 
  :يتعلق به أشياء ثالثة ) املفيد(قوله 



  معناه يف اللُّغة: ألول ا
اسم ) املفيد(وكلمة . ما استفيد من علم أَو مال : ما ترتب عليه فائدة ، وهلا معان منها : حيثُ إِنه 
  .فَيد : فاعل من 

  :الثاين 
إن (خالفاً لـ ) قام زيد(كل ما أفهم معىن يحسن السكوت عليه كـ : معناه يف االصطالح ؛ حيثُ إِنه 

  .فال يحسن السكوت عليها ) م زيدقا
: مث هل املراد سكوت الْمتكَلِّم عن التكَلُّم ، أَو السامع عن طلب االزدياد ، أَو مها ؟ أقوال ؛ أرجحها 

  .األول ؛ ألن السكوت خالف التكَلُّم ، والثاين صفة الْمتكَلِّم اتفاقاً ، فكذلك السكوت 
  :صفته 

  :خاطب شيئاً جيهله ؟ قوالن وهل يشترط إفادة امل
  .اشتراط ذلك ، وبه جزم ابن مالك وآخرون : أحدمها 
  .عدم اشتراطه ، وصححه أبو حيان والصبان وآخرون : والثاين 

  .إِذَا ابتدئ به ؛ ال إِذَا كان يف درج الكالم وثناياه : وليعلم أن حمل اخلالف السابق 
  :ومثال البدء 
  .خالفاً ما إِذَا كانت اجلملة نفسها يف درج حديث مفيد أوله . رق النار حارة حت: قولك لعاقل 

  االحتراز به: الثالث 
  .عن كل لفظ مركب ال يفيد الفائدة املوصوفة آنفاً : احترز به ) املفيد(قَيد 

  :السادس 
  :يتعلق به أشياء ثالثة ) بالوضع: (قوله 

)١/١٩(  

  

  معناه يف اللُّغة: األول 
. وضعت الكتاب على األرض ؛ إِذَا حططته : يدل على خفض الشيء وحطه ، تقول : حيثُ إِنه 
: حتتمل معان ، ومنها ) بالوضع: (، والباء يف كلمة ) املفيد(جار وجمرور متعلق بـ) بالوضع: (وكلمة 

  .الكالم هو اللفظ املركب املفيد إفادة مصحوبة بالوضع : املصاحبة ، أي 
  حمعناه يف االصطال: الثاين 
وهذا الوضع العريب يشمل اللفظ على جهة . جعل اللفظ دليالً على معىن ، وفق االستعمال العريب : هو 

. فأما االنفراد فتكون الكلمة املراد ا معىن ما قد استعملها العرب للمعىن نفسه . االنفراد والنظم 



  ) .زيد: ( عليها لفظ ؛ فإنه لفظ عريب جعلته العرب داالً على معىن ، وهو ذات وضع) زيد(كـ
وكذلك يقَال يف نظم الكالم وضم بعضه إِىل بعض ؛ إِذْ البد من صحة تركيبه وعود ضمائره وما إِىل 

  .ذلك 
  .أن يكون الكالم مقصوداً ؟ قوالن :  القصد ؛ أَي - أَيضاً -مث هل الوضع يراد به 

  .مجهور شراح املنت إثبات ذلك ، وبه قطع ابن مالك وخالئق ، وعليه : أحدمها 
  .نفْي ذلك ، ورجحه أبو حيان : الثاين 

  :معىن يتضمن شيئني ) بالوضع: (ومن ثَم يكون لكلمة 
  .الوضع العريب : األول 
  .القصد ، على الصحيح : والثاين 
  االحتراز به: الثالث 
الم املوضوع وضعاً غري عريب ، عن الك:  احترز باألول منهما - مبعنييه السابقني -) الوضع(قَيد 

 ، - ولو كان موضوعاً وضعاً عربياً -عن كالم غري القاصد : واحترز بالثاين . كالكالم األعجمي 
  .كانون 
  :السابع 

  .اللفظ ، والتركيب ، واإلفادة ، والوضع : يف كون حد الكالم اصطالحاً يشتمل على قيود أربعة وهي 
 -اإلمام الْجزويل :  ، ومنهم - يرمحه اهللا -بعة ذكره مجاعة قَبل ابن آجروم وهذا الْحد بقيوده األر

  . ، قاله األزهري -نسبة إِىل جزولة ، بطن من بطون الرببر باملغرب 
  :الثامن 

  :اعترض على حد الْمصنف للكالم باعتراضني 
  :أحدمها 

)١/٢٠(  

  

اإلفادة ؛ ألن املفيد الفائدة اليت حيسن السكوت :  قَيد يغين عنهما) : الوضع(و) التركيب: (أن قَيد 
  .عليها ؛ يستلزم أن يكون مركباً وموضوعاً 

  :ولكن أجيب عن ذلك جبوابني 
 قَيد - يرمحه اهللا -أن داللة اللزوم مهجورة يف التعاريف عند أوىل النظر ؛ ولذا أَثْبت الْمصنف : األول 

ملقصود من التعريف شرح الْمعرف بيان أجزائه وقيوده ، فال يكفي داللة مث إن ا. التركيب واإلفادة : 
  .اللزوم 



أن تعريف الشيء بذكر قيوده وأجزائه بعيداً عن داللة اللزوم ؛ هو املناسب للمبتدئني ؛ إِذْ إِنهم : الثاين 
  .؛ فحصل التناسب غالباً ال يعقلون دالئل اللزوم ، واملقدمة اآلجرومية إمنا كان للمبتدئني 

  :الثاين 
احتاد الناطق ، فلو اصطلح رجالن على أن يذْكر أحدمها : أن هناك قَيداً البد منه يف التعريف ، وهو 
  .يف التعريف ) احتاد الناطق: (ومن ثَم تعين إضافة قَيد . فعالً ، واآلخر فاعالً ؛ مل يسم ذلك كالماً 

احتاد الناطق مختلَف فيه ، بل صحح األئمة كابن مالك وأيب حيان عدم : يد ورد هذا االعتراض بأن قَ
  .؛ إِذْ يسمى اخلط خطاً ولو اختلف الكاتب ، فكذلك الكالم ) الْخطّ: (كونه قَيداً ، إحلاقاً حبقيقة 

  مترين على ما شرح
  :لو متثَّل عاقل فقال ) أ

يف ح يفحوالتص يفعنِ الز كُنمِير  
  فَعلْمه عند أهلَ العلْمِ كالعدمِ

.  
  من يأخذ العلْم عن شيخٍ مشافهةً
فحص نلْمِ ملْعآخذاً ل يكُن نوم  

.  
  

ألنه . لفظ ) …من يأخذ : (لَعد كالمه عند النحاة كالماً ؛ النطباق تعريف الكالم عندهم عليه ، فقوله
وهو كالم مركَّب من كلمات . امليم مث النون وهلم جراً :  أوهلا صوت مشتمل على حروف هجائية ،

وهو كذلك مفيد ؛ حيثُ حسن سكوت الْمتكَلِّم عليه ؛ ومل يكن السامع يدري من مبانيه . بل من مجل 
  .وهو موضوع وضعاً عربياً ومقصود ، لكونه من عاقل  . -األبيات املتمثل ا :  أعين -ومعانيه 

)١/٢١(  

  

  :لو قال قائل من العقالء ) ب
ملا عده النحاة كالماً ؛ ألن ) . أليب بشر ؛ فوجدته موسوعة عربية كربى] الكتاب: [قرأت كتاب (

  .الوضع : غري عربية ، فتأخر يف هذا املثال قَيد) موسوعة: (كلمة 
  :لطيفة 
أن إحدى : قصته  . وهو تصحيف. اصطالح قريب العهد يف أول القرن الثالث عشر ) موسوعة(لفظ 

لطاش كربى ‘‘مكتبات القسطنطينية كانت تدون فهرساً حملتوياا، فأملى أحد موظفيها اسم كتاب 



  .موسوعات العلوم : موضوعات العلوم ، أماله بلسان األعاجم ، فسمعه الكاتب : ، عنوانه ’’ زاده
تؤدي معىن ) موسوعات(كلمة موسوعات العلوم ، فظَن أن : فوقف األستاذ إبراهيم اليازجي على 

  .فسار به القراء ) الضياء(فأعلن ذلك يف جملته الْمسماة بـ ) دائرة معارف(
  .باجلمهرة أَو الْمعلَمة ، واألول عليه كثري من أئمة اللُّغة ) موسوعة(ويستعاض عن كلمة 

  )اء ملعىناسم ، وفعل ، وحرف ج: وأقسامه ثالثة  (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :فيه مباحث على ما يلي 

  :األول 
  :يتعلق ا أشياء ) وأقسامه(قوله 
  :األول 

االبتداء ، : االستئناف وهو : مأخوذ من ) استئنافية: (استئنافية ، وقولنا ) وأقسامه(يف ) الواو(يف كون 
  .استأنفت األمر ؛ إِذَا ابتدأته : تقول 
  :الثاين 

  .وهو يف محلّ خفْضٍ على اإلضافة . ؛ عائداً على الكالم املتصل ) اهلاء(يف كون ضمري 
  :الثالث 
 مصدر قَسمت الشيء قَسماً - بفتح القاف -لغة ؛ حيثُ إِا جمع قسم ، والقَسم ) األقسام(يف معىن 

  . النصيب - بكسر القاف -والقسم . ؛ إِذَا جزأته 
  :الرابع 
 ، حيثُ عىن أجزاء الكالم من جهة تركيبه ال - يرمحه اهللا -مصنف يف عبارة الْ) األقسام(يف معىن 

فهذه . حقيقته ؛ ألنه سبق أن الكالم عند النحاة حقيقته مركَّبةٌ من اللفظ املركب ، واملفيد بالوضع 
اسم ، وفعل ، : وأما من جهة التركيب فثالثة . القيود األربعة هي أجزاء الكالم من جهة حقيقته 

  .رف جاء ملعىن وح
  :الثاين 
  :يتعلق به شيئان ) ثالثة: (قوله 

)١/٢٢(  

  

  :أحدمها 
أن تقسيم الكالم من جهة تركيبه إِىل أقسام ثالثة ، أمر مجمع عليه عن اللُّغويني والنحاة ؛ قاله األزهري 

.  



  :والثاين 
  :حيثُ إِن دليل ذلك أمران . يف دليل القسمة 

 الكالم ، -لتام ؛ حيثُ استقرأ أئمة اللُّغة كأيب عمرو املازين واخلليل وسيبويه االستقراء ا: أحدمها 
  .واالستقراء التام حجة باتفاق . امساً ، وفعالً ، وحرفاً جاء ملعىن : فوجدوه ال خيرج عن كونه 

  .الدليل العقلي ؛ إِذْ العقل ال يقبل غري تلك القسمة : والثاين 
  :وبيانه 

إما أن يقترن : واألول . احلرف : إما أن تدل على معىن يف نفسها أَو ال ، فالثاين : ال ختلو أن الكلمة 
  .الفعل: واألول . االسم : بأحد األزمنة الثالثة أَو ال ، فالثاين 

  :الثالث 
  :، يتعلَّق به أشياء أربعة ) اسم: (قوله 
  :األول 

: ى الفعل واحلرف ؛ إِذْ هناك ما يوجِب تقدميه ، ومن ذلك  االسم عل- يرمحه اهللا -يف تقدمي الْمصنف 
كون االسم يأيت مسنداً ومسنداً إِلَيه ، خالفاً للفعل فال يكون إال مسنداً ، وأما احلرف فال يكون مسنداً 

 هوال مسنداً إِلَي.  
  :ومثال ذلك 

)مقَائ ديز ( القيام لزيد ، فكان نِد؛ وفيه أُس)زيد (ًالقيام ، وكانت كلمة مسندا هإِلَي ) :مسنداً ؛ ) قائم
 كما سيأيت إن شاء -اسم ، بداللة التنوين فيها ، والتنوين ) قائم: (، وكلمة ) زيد(حيثُ أُسنِدت لـ 

  . من خواص االسم وعالماته -اهللا 
 هداً إِلَينسداً ومنسفبان باملثال السابق أن االسم يأيت م.  

   معناه لغةيف: الثاين 
: وهو ) الوسم(العلو ، أم من : وهو ) السمو(ما دلَّ على مسمى ، واختلف يف اشتقاقه هو من : إِذْ هو 

وال شك أن االسم يعلو الْمسمى ، ويعلو . األول ، وعليه األكثر : والصحيح : العالمة ؟؟ قوالن 
  ) .سنداً ومسنداً إِلَيهمن كونه م: أَي (الفعل واحلرف على ما سبق 

  يف معناه اصطالحاً: الثالث 
  .ما دلَّ على معىن يف نفسه ومل يقترن بزمان : حيثُ يعرف بأنه 

)١/٢٣(  

  



  .دلَّت علَى معىن بسبب نفسه ال بغريه : يف التعريف للسببِية ، أَي ) يف(و
  ) .املاضي ، واحلال ، واالستقبال(ر عنه بـ املعب) ومل يقترن بزمان: (واملراد بالزمان يف 

  يف أقسام االسم: الرابع 
  :حيثُ يقسم إِىل أقسام ثالثة 

: أَي (ويضبط بأنه ما دلَّ على مسماه بال قَيد . وحنومها ) عمرو(، و) زيد(االسم املظهر ، كـ : األول 
  ) .من القيود اآليت ذكرها

التكَلُّم ، أَو (ما دلَّ على مسماه بقَيد : ويضبط بأنه ) نا ، وأنت ، وهوأ(االسم املضمر ، كـ : الثاين 
  ) .اخلطاب ، أَو الغيبة
  .أنا ، فهو يدل على الْمتكَلِّم : وقَيد التكَلُّم مثاله 
  .أنت ، فهو يدل على مخاطَب : وقَيد اخلطاب مثاله 
  .ب هو ، فهو يدل على غائ: وقَيد الغيبة مثاله 

  ) .األمساء الْمضمرة(ومجيع هذه األمساء بقيودها ضمائر ؛ ولذا سميت بـ 
اإلشارة أَو : (، ويضبط بأنه ما دلَّ على مسماه بقَيد ) هذا والذي(االسم الْمبهم ؛ كـ : الثالث 
  ) .الصلة

  .هذا ، فهو اسم إشارة : وقَيد اإلشارة مثاله 
  .الذي ، فهو اسم موصول : ه وقَيد الصلة مثال

  ) .األمساء الْمبهمة(ولذا سميا بـ . واسم اإلشارة والصلة كالمها يدل علي مبهم 
مظْهر ، : وذهب مجاعة من النحاة إِىل أن االسم الْمبهم من املضمر ، ومن ثَم جعلوا االسم قسمني 

  .ومضمر 
  :الرابع 
  :أشياء أربعة يتعلق به ) وفعل: (قوله 
  :األول 

.  بالفعل ، لكونه يتوسط االسم واحلرف مرتبة ، وسبق تقرير ذلك - يرمحه اهللا -ثىن الْمصنف 
  .عاطفة ) والفعل: (يف ) الواو(و

  يف معناه لغة: الثاين 
  .فعلت كذا ؛ إِذَا أحدثته : حيثُ إِنه يدل على إحداث شيء من عملٍ وغريه ، تقول 

  يف معناه اصطالحاً: الثالث 
؛ للسببِية ، أَي ) معىن يف نفسه(يف قولنا ) يف(و. ما دلَّ على معىن يف نفسه واقترن بزمان : حيثُ إِنه 

 هلَى معىن بسبب نفسه ، ال بانضمام غريه إِلَيع لَّتد.  



)١/٢٤(  

  

  يف أقسامه: الرابع 
 ؛ حيثُ - إن شاء اهللا -وسيأيت الكالم عنها . وفعل أمر فعل ماض ، وفعل مضارع ، : حيثُ يقسم إِىل 
  .هلا فصالً - يرمحه اهللا -عقد الْمصنف 

  :اخلامس 
  :يتعلق به أشياء ) وحرف جاء ملعىن: (قوله 
  :األول 

ذكْر احلرف ، لكون مرتبته متأخرة عن االسم والفعل ، وسبق تقرير ذلك - يرمحه اهللا -أَخر الْمصنف 
  .عاطفة ) وحرف(يف ) الواو( و.

  يف معناه لغة:الثاين 
على طرف الوادي : سرت على حرف الوادي ، أَي : حيثُ يدل على طرف الشيء وجانبه ، تقول 

  .وللحرف معان أُخر . وجانبه 
  يف معناه اصطالحاً: الثالث 

يدل على أن احلرف ال يدل ) مع غريه (:وقولنا . ما دلَّ على معىن مع غريه ومل يقترن بزمان : حيثُ إِنه 
  .على معىن يف نفسه كاالسم والفعل ، بل يأخذ معىن عند انضمامه إِىل اسم أَو فعل 

  :الرابع 
؛ حيثُ إِنه قَيد للحرف الذي هو ثالث أقسام الكالم من جهة التركيب ، إِذْ ) جاء ملعىن: (يف معىن قوله 

  .إِنَّ احلروف نوعان 
الزاي والياء والدال ، اليت تنبنِي منها :  مباين؛ وهي اليت تنبنِي منها الكلمة كحرفحروف: أحدمها
  .زيد، ويسميها بعضهم حبروف التهجي : كلمة
وهي ) حروف اجلر ، واجلزم ، وهل ، وبل(حروف معاين ؛ وهي اليت هلا معىن مع غريها كـ : الثاين 

الالم ) ملعىن(فعل ماض ، و) جاء(، و) وحرف جاء ملعىن: ( بقوله -اهللا  يرمحه -اليت عناها الْمصنف 
  .اسم جمرور ) معىن(حرف جر ، و

  يف أقسامه مع االسم والفعل: اخلامس 
  :حيثُ يقَسم إِىل أقسام ثالثة 

  ) .هل(ما يدخل على األمساء واألفعال ، كـ : األول 
  ) .حروف اجلر(كـ ما ال يدخل إال على األمساء ، : الثاين 
  ) .حروف اجلزم(ما ال يدخل إال على األفعال ، كـ : الثالث 



  مترين على ما شرح
  ] :أدب الكاتب[ يف مقدمة - رمحه اهللا -قال اإلمام ابن قتيبة 

)١/٢٥(  

  

دب لسانه ، ويهذِّب أخالقَه أنْ يؤدب نفْسه قَبلَ أنْ يؤ: وحنن نستحب ملن قَبِلَ عنا ، وائْتم بِكُتبِنا ‘‘ 
 قبل -قبلَ أنْ يهذِّب ألْفاظَه ، ويصون مروءته عن دناءة الغيبة ، وصناعته عن شين الكذب ، ويجانب 

  .’’  شنيع الكالم ، ورفَثَ املزح -جمانبته اللَّحن ، وخطَل القول 
  .ففي هذه الْجمل أمساء وأفعال وحروف 

  ) .حنن ، كتب ، نفس ، لسان(مساء فمن األ
………………………………… …………………………………  
………………………………… …………………………………  
……………………………………………………………………  
……………………………………………………………………  

  
  )اخل…… واالسم يعرف  : (- رمحه اهللا -يقول الْمصنف 

  . الكالم ؛ للتمييز بني كل قسم وأخيه  يف بيان عالمات أقسام- رمحه اهللا -هذا شروع من الْمصنف 
 أن يذكر حقيقة كل قسم وتعريفه قبل - رمحه اهللا -وقد ذهب بعض الشراح إىل أن اَألوىل للمصنف 

  .أن يذكر عالماته 
بأن ذكر العالمات أسهل على املبتدئ يف التمييز بني أنواع الكالم وأقسامه ، خالفاً لتعريف : وأجيب 

  . فقد ينبهم على املبتدئ كل قسم وذكر حقيقته
 وهو تقدم االسم على الفعل - بذكر عالمات االسم ملعىن سبق - رمحه اهللا -وقد ابتدأ الْمصنف 

   .-واحلرف لكونه مسنداً ومسنداً إليه 
  )فاالسم: (قوله 

 إذا كانت معرفة أو إن الكلمة: يعين الذي هو أحد أقسام الكالم ؛ إِذْ إِنَّ القاعدة اللُّغوية البالغية تقول 
  .نكرةً ثُم أُعيدت معرفة فهي ذات األوىل 

  ] :عقود الْجمان[يقول السيوطي يف 
  إِذَا أتت نكرةٌ مكررةْ
فانرعتوافَقا كذا الْم  



.  
  ثُم من القواعد املشتهرةْ
ف ثانرعوإنْ ي رتغايت  

.  
  

  .ن عالمات االسم  بعضاً م- رمحه اهللا -وقد ذكر الْمصنف 
  )قوله باخلفض: (أوهلا 

  :هو لغة 
  .أي يف سفْل ونزول ) نزلت يف مكان منخفض: (السفْل ، تقول 

  :أما يف االصطالح 
  .فهو تأثر االسم بكونه جمروراً إما حبرف جر أو باإلضافة أو التبعية 

)١/٢٦(  

  

خمفوضة بدخول حرف اجلر ) : اسم(مة كل) بسم اهللا(حيثُ إِن ) ببسم (كل ذلك جمتمع يف البسملة 
مضاف ولفظ اجلاللة ) اسم(خمفوضة على اإلضافة ؛ إِذْ إِنَّ ) : اهللا(عليها وهو الباء ، وكلمة لفظ اجلاللة 

خمفوضتان على التبعية ، ألما يتبعان حكم ما قبلهما ) : الرمحن الرحيم(وكلميت . مضاف إليه ) اهللا(
  .على خالف بني اللُّغويني 

   .- رمحه اهللا -وهو األصح ، وهو اختيار السهيلي ) اهللا(فمنهم من يقول مها يدالن على لفظ اجلاللة 
  .، وذهب إليه األكثر ، وهو اختيار الزخمشري ) اهللا(مها وصفان للفظ اجلاللة : ومنهم من يقول 

اجلر على الكلمة ؛ إِذْ إِنَّ  لَيس جمرد تقدم حرف - وهي اخلفض -وليعلم أن املراد من هذه العالمة 
من أن أعرف ‘‘ يف مجلة ’’ من أن ‘‘ كقولك . حرف اجلر قد يدخل على بعض الكلمات غري االمسية 

هنا دخلت على غري اسم ، وإمنا املقصود هو تأثر الكلمة باخلفض ’’ من ‘‘ ؛ إِذْ إِنَّ ’’ صاحباً وفياً 
  .واجلر 
  فائدة

 أم يعبرون عن ذلك باخلفض ، خالفاً ألهل البصرة فهم يعبرون عن ذلك وليعلم أن لغة أهل الكوفة
  .باجلر 

 أحرف اخلفض واجلر ، وذكر منها حروف القَسم أَيضاً ، وهي - رحمه اهللا -وقد ذكر الْمصنف 
اخلفض على داخلة يف هذه العالمة اليت هي اخلفض ؛ ألن حروف اجلر أحد العوامل الثالثة اليت يتم ا 



  .ما سبق 
  )التنوين( بـ- رمحه اهللا -هو ما عبر عنه الْمصنف : وثانيها 
  .إذا أحدث صوتاً . نونَ الطائر : التصويت ، تقول : وهو لغة 

  :وأما يف االصطالح 
و نون ساكنة زائدة تلحق آخر األمساء لفظاً ال خطاً ، يستعاض عنها يف الكتابة بضمتني أو فتحتني أ

فقد حلقها التنوين ) جاء محمد ، رأيت محمداً ، مررت مبحمد: (يف مجلة ) محمد(ككلمة . كسرتني 
  .يف حماهلا الثالث 

  :وليعلم أن التنوين أنواع 
  :هو ما يسمى بتنوين التنكري : األول 

)١/٢٧(  

  

إنه إذا حلقها وجب تنكريها وعدم ، ف) سيبويه(وهو الذي يلحق آخر بعض األمساء املبنية كـ
  .خصوصيتها لشخص معينٍ 

بالتنوين ) سيبويه(تطلق على رجل حنوي معروف عند اللُّغويني وغريهم ، أما إذا قلت ) سيبويه(فكلمة 
  ) .تنوين التنكري(يف آخره ، فإنه ال يقْصد به ذاك الرجل بل كل من كان عارفاً بالنحو ، ولذا سمي بـ

  :تنوين العوض : لثاين وا
 أو حرف ، أو كلمة ، وهو إما أن يكون عوضاً عن مجلة.  

فحذفت الياء ، واستعيض عنها بالتنوين لذا ) قاضي(هو عوض عن حرف الياء ، إذ أصلها ) قاضٍ(كـ
  ) .تنوين عوض(سميت بـ
  :تنوين املقابلة : والثالث 

، ) مجع املؤنث السامل(ء ، الْمسمى عند بعض النحويني بـوهو الذي يلحق آخر اجلمع املزيد بألف وتا
  .إِذْ إِنه يف مقابل النون املثبتة يف مجع املذكر السامل 

  :ومثاله 
)مؤمنني(فالتنوين الذي حلقها يف مقابلة النون املثبتة يف كلمة ) مؤمنات. (  

  )ودخول األلف والالم: (قوله  ب- رحمه اهللا -هو ما عبر عنه الْمصنف : وثالثها 
  .عليها ) ال(اسم لدخول ) كتاب (فكلمة ) الكتاب(املعرفة ، كقولك ) ال ( وهو يعين 

هي أن الكلمة إذا : منتقدة ؛ ألن القاعدة يف ذلك ) دخول األلف والالم (وليعلم أن قول الْمصنف 
ا، كحرف العني والصاد وغريمها ؛ فأصله حرف كانت مكَونة من حرف واحد نطق بامسها ال مسماه



، خالفاً للكلمة املُكَونة من أكثر من حرف ، فإنه ينطق ) عني وصاد(واحد ، ولكن نطق بامسه فقيل 
  ) .األلف والالم(فهي مكَونة من حرفني ، فال يقَال ) ال: (مبسماها ال بامسها ، كنحو 

مغين [ يف كتابه - رمحه اهللا - من أئمة اللُّغة ، ومنهم ابن هشام وقد أثبت هذه القاعدة غري واحد
  .خمتلف فيه ) ال( بأن الْمعرف لكلمة - رمحه اهللا -، ولكن قد يعتذر للمصنف ] اللبيب

  .فجمهور اللُّغويني على أن الْمعرف هي الالم ، واهلمزة زائدة 
  .حسب وذهب املربد إىل أن اهلمزة هي الْمعرف ف

)١/٢٨(  

  

 فِّفَتف اهلمزة والالم ، غري أن األول جعل اهلمزة مهزة قطع خرعوذهب اخلليل وسيبويه إىل أن الْم .
  .للخالف املذكور ) ال( أن يقول - رمحه اهللا -والثاين جعلها مهزة وصل ؛ ومن ثَم حتاشى الْمصنف 

ليشمل اخلالف ، وبعض اللهجات ) أداة التعريف(بـواستحسن بعض اللُّغويني أن يعبر عن ذلك 
  .حيثُ جيعلون امليم عندهم محلّ الالم) أم(العربية كلهجة محري ؛ إِذْ إِنَّ أداة التعريف عندهم 

  تنبيه
لَيست عالمة على االسم ، كنحو قول ) الذي(املوصولية اليت مبعىن ) ال(معرفة ؛ إِذْ إِنَّ ) ال(ما كل 
  )ما أنت بالْحكَمِ الترضى حكُومته: (ق الفرزد
  .اليت ترضى ، وترضى فعل : أي 

  )اإلسناد إليه(ومن العالمات اليت أغفلها الْمصنف وهي أمهها 
أسند ايء : ففي املثال األول ) . جاء محمد ، محمد قائم: (أي تسند لالسم فعالً أو امساً ، كقولك 

محويف املثال الثاين إىل م ، د : دمحويون ) حممد(فدل على امسيته . أسند القيام إىل م؛ ولذلك قطع اللُّغ
  .ألنه أُسند إليها معىن وهو القول هنا ) قلت(بامسية تاء الفاعل ، يف حنو قولك 

  )اخل …… والفعل يعرف  : (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :للفعل يعرف ا  عالمات - رمحه اهللا -ذكر 
  )قد: (قوله : أوهلا 

  .وهو يعين احلرفية ، وهي تدخل على الفعل املاضي ، وعلى الفعل املضارع 
  :فمع املاضي تفيد أحد معنيني 

  .أي حتقق فالحهم } قد أفلح املؤمنون { التحقيق ، كقوله تعاىل : األول 
  .اقترب قيامها أي ) قد قامت الصالة: (التقريب ، كقول املؤذن : والثاين 

  :وإذا دخلت على املضارع تفيد أحد املعنيني 



  .أي يكثر جناحه ) قد ينجح اتهد( التكثري ، حنو قولك : األول 
  .أي يقل جناحه ) قد ينجح الكسول(حنو قولك : التقليل : والثاين 

  :عند اللُّغويني نوعان ) قد(من عالمات الفعل ؛ ألن ) قد( جعله - رمحه اهللا -وقد انتقد على الْمصنف 
  .احلرفية وسبقت ) قد: (األول 

)١/٢٩(  

  

فهي . حسب زيد درهم : أي ) قد زيد درهم ( وميثل هلا بـ ) حسب(االمسية وهي مبعىن ) قد: (الثاين 
  .تدخل على األمساء ولَيست عالمة على األفعال 

  )السني وسوف(قوله : وثانيها 
أي توسيع ، ولذلك أما إذا ) حريف تنفيس(رع فحسب ، ويسميان بـوهي تدخل على الفعل املضا

  .دخال على املضارع وسعا نفسه من احلاضر إىل املستقبل 
أي يف الوقت احلاضر الذي هو زمن التكَلُّم ، فإذا أُدخل على هذه اجلملة ) يأكل الغالم رغيفاً(فقولك 

سيأكل (، أو ) سوف يأكل الغالم رغيفاً(فقولك . محضا زمن املضارع لالستقبال ) السني أو سوف(
  .يف املستقبل : أي ) الغالم رغيفاً

  :فائدة 
أوسع تنفيساً من السني ، وحجتهم يف ) سوف(ذهب مجهور اللُّغويني من أهل البصرة وغريهم إىل أن 
حرف  (أكثر حروفاً من مبىن كلمة) سوف(ذلك أن زيادة املبىن تورث زيادة املعىن ، فمبىن كلمة 

   .-) س( يعين حرف -) السني
  ] .املغين[ يف - رمحه اهللا -وخولفُوا يف ذلك إِذْ إِنَّ هذه القاعدة غري مطَّردة ؛ قاله ابن هشام 

  )تاء التأنيث الساكنة: (قوله : وثالثها 
 إما إىل :، وهي قد تتحرك اللتقاء الساكنني } قالت اخرج عليهن { : وهي اليت تأيت يف حنو قوله تعاىل 

قالتا أتينا طائعني  { - عز وجل -أو إىل فتح ، كقوله } قالت اخرج عليهن { الكسر ، كاآلية السابقة 
  .} قالت اخرج عليهن { أو إىل ضم ، كقراءة . } 

)١/٣٠(  

  

الفعل  ذكر عالمة ختتص ب- رمحه اهللا -وهذه العالمة خاصة بالفعل املاضي ، ومن ثَم يتبني أن الْمصنف 
 ، -) تاء التأنيث الساكنة( وهي - وأخرى ختتص بالفعل املاضي -) السني وسوف (-املضارع وهي 



 الفعل األمر - رمحه اهللا - وأمهل -) قد احلرفية( وهي -وثالثة تدخل على النوعني املضارع واملاضي 
 ، وجيعلون األمر فلم يذكر له عالمة ، ألنه ذو مذهب كويف ، واألفعال عندهم مضارع وماضي فحسب

 إن -ويأيت طرف للكالم عن هذه املسألة . فرعاً من املضارع ، ولذلك يبىن على ما يجزم به مضارعه 
   .-شاء اهللا 

  ) .قومي: (حنو قولك ) ياء املخاطبة(ومن عالمات فعل األمر قبوله 
  ).اخل …واحلرف  : (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 

مة عدمية ، فإذا انعدمت عالمات االسم وعالمات الفعل فهو حرف ، وقد أن عالمة احلرف عال: أي 
   .- أي وضع عالمة عدمية للحرف -درج اللُّغويون على ذلك 

  )ال دليل االسم وال دليل الفعل : ( قوله 
  .أي ال عالمة االسم وال عالمة الفعل . هو العالمة : الدليل 

  
  باب اإلعراب

  )باب اإلعراب : (-هللا  رمحه ا-يقول الْمصنف 
) باب اإلعراب(قوله . اإلعراب هو تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً 

يف صدر اجلملة ملعنيني ذكرمها غري واحد من أئمة ) هذا(أي هذا باب اإلعراب ، وإمنا قدرت كلمة 
  :اللُّغة 
  :األول 

  ) .هذا(كانوا إذا صرحوا بالْمقَدر يف حنو هذه اجلملة ذكروا كلمة أن األئمة يف اللُّغة وغريها 
  :الثاين 

  .أصلح من غريها ففيها معىن الْمشار والْمشار إليه ) هذا(أن تقدير كلمة 
  .واعترض بأنه جيب أال يشار إال بِمشارٍ موجود عند اإلشارة 

  :وأُجيب بأجوبة منها 
  :األول 

  .د يف الذهن عند اإلشارة أن الْمشار إليه موجو
  :الثاين 

)١/٣١(  

  



أتى أمر اهللا فال تستعجلوه { أنه يسوغ اإلشارة إىل غري الْمشار إذا كان قريب الوقوع كنحو قوله تعاىل 
قاله غري واحد من أهل التفسري } فال تستعجلوه { وهو مل يأت حقيقة وإمنا قرب جميئه بداللة قوله } 

  .والتأويل 
  )باب: (قوله 

  :هو يف اللُّغة 
وأصل استعماله يف احلسيات كباب الدار وحنوها إال أنه هنا مقيس على احملسوس ؛ . املدخل إىل الشيء 

  .جبامع كونه مدخالً إىل شيء 
  :ويف االصطالح 

وهلم جراً من ) باب اإلعراب ، وباب املبتدأ واخلرب ، وباب املفعول به (هو اسم جلملة من العلوم فيقَال 
  .العلوم املذكورة لقبها 

  :فيه مقاصد ) : اإلعراب: (قوله 
  :أنه يف اللُّغة : أوهلا 

إىل عشرة معان غري أن املناسب منها هنا ) مهع اهلوامع( يف - رمحه اهللا -له معان عدة أوصلها السيوطي 
  .إذا غيرها قاله سيبويه وغريه ) أعرب اهللا معدة البعري(كنحو قولك . التغيري : 
  :أنه يف االصطالح هو : انيها ث

   .- رمحه اهللا -تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً كما قاله الْمصنف 
وهذا هو الذي عليه مجاعات من اللُّغويني وهو ما يسمى اإلعراب املعنوي وهو يتعلق بأواخر الكلم ال 

اجلزم وحقيقته السكون ، والعرب ال تبدأ بساكن : من أقسام اإلعراب بأوائلها وال أواسطها ؛ ألن 
 لكان السكون مضاعفاً وكذلك احلركة - أي وسط الكلمة -البتة ، وكذلك لو قيل بان حمله الوسط 

؛ ألن الوسط ال خيلو منهما فيكون الوسط حينئذ مشتغل بسكون وسكون أو حبركة وحركة وهذا 
  . وأئمتها منتفي عند أرباب اللُّغة

  )الختالف العوامل الداخلة عليه(قوله : ثالثها 
تعليلية وقيل سببية أي أن سبب وعلَّة تغيري أواخر الكلم هو اختالف العوامل ) الختالف(الالم يف قوله 
  .الداخلة عليها 

)١/٣٢(  

  

، ) مداً جمتهدإن مح( والعوامل مجع عامل ، وهو فاعل احلركة ومسببها أي فاعل التسكني ومسببه كـ
فإن الفاعل ) ضرب زيد عمراً: (وكقولك ). إن الناصبة(فإن املبتدأ وهو محمد قد نصب هنا حبرف 



فكلمة . عمل يف املفعول به النصب وهكذا يف أواخر الكلم ختتلف باختالف العوامل الداخلة عليها 
جاء حممد ، رأيت : (العوامل يف حنو قولك قد تكون مرفوعة أو منصوبة أو خمفوضة الختالف ) حممد(

ٍدمحداً ، مررت مبمحم. (  
  )لفظاً أو تقديراً: (قوله : رابعها 
  :لفظاً 

وحنوه فإن إعرابه ملفوظ ) جاء محمدٌ(أي أنه ملفوظ باللسان أي تلك احلركة حبيث تسمع حنو قولك 
  .غري مقَدر 

  :وأما الْمقَدر 
) جاء موسى: (در فهو عدم ظهور احلركة يف اللسان حبيث تكون مسموعة ، كنحو قولك وأما الْمقَ
  .مرفوعة بالضمة الْمقَدرة على آخره ) موسى(فكلمة 

  :وليعلم أن مجيع املعربات ظاهرة احلركة سوى ما يلي 
  :أوهلا 

انع التعذر أي يتعذر النطق باحلركة ما حلقته األلف املقصورة من األمساء أو األفعال فإن احلركة ال تظهر مل
.  

  .موسى ، عيسى ، وغريمها : فمثال األمساء 
  .خيشى ، يلقى ، وغريمها : ومثال األفعال 

والضمة {، } الضمة ، الكسرة ، الفتحة مع االسم{: وهذا النوع تقَدر معه مجيع احلركات وهي 
  .} والفتحة مع الفعل

  :ثانيها 
قاضي ، الداعي وغريمها من األمساء ، أو ما كان آخره ياًء أو واواً من األفعال ال: االسم املنقوص مثل 

فتقَدر عليها مجيع احلركات سوى الفتحة يف حالة النصب . يدعو ، يقضي وغريمها من األفعال : مثل 
  .ومانع ظهور الضمة والكسرة هو الثقل أي تقيل على اللسان النطق ا . فإا تظهر 

  :ثالثها 

)١/٣٣(  

  

اسم : األول : مكَونة من شيئني ) غالمي(فكلمة ) . جاء غالمي: (كقولك . ما حلقته ياء الْمتكَلِّم 
وهذه الياء تسمى بياء الْمتكَلِّم ، ألا ترجع على الْمتكَلِّم فهذه تقَدر ) حرف الياء(والثاين ) . غالم(

  .ل باحلركة املناسبة معها مجيع احلركات ملانع اشتغال احمل



  ) .جاء غالمي ، رأيت غالمي ، مررت بغالمي: (فقولك 
مرفوعة بالضمة الْمقَدرة على آخرها منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة وهو مضاف : األويل 

  .والياء مضاف إليه 
ل احملل حبركة املناسبة وهو مضاف منصوبة بالفتحة الْمقَدرة على آخرها منع من ظهورها اشتغا: والثانية 

  .والياء مضاف إليه 
خمفوضة بالكسرة الْمقَدرة على آخرها منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة املناسبة وهو : والثالثة 

  .مضاف والياء مضاف إليه 
  : اإلعراب ال يدخل صنفني من الكالم - أعين من املقاصد -: خامسها 
  :األول 

 أو نون النسوة - يبىن على الفتح -وى الفعل املضارع الذي مل تلحقه نون التوكيد مجيع األفعال س
  . يبىن على السكون -) نون اإلناث(

  :الثاين 
  .احلروف فكلها مبنية 

  )وجزم… وأقسامه أربعة  : (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 
  فيه مقاصد

  )وأقسامه: (قوله : أوهلا 
  .بعة نتيجة احلَصر االستقرائي التام فهي ال خترج عنها البتة يعين اإلعراب وإمنا قيل أر

  )رفْع: (قوله : : ثانيها 
  .هو ضد اخلفض لغةً أو هو العلو 

  )نصب: (قوله : ثالثها 
  .تقول هذا منصوب أي شاخص . شخوص الشيء ووضوحه : النصب يف اللُّغة له معان منها 

  )وخفض: (قوله : رابعها 
  .العلو واالرتفاع أو هو السفْل واخلفض هو ضد 

  )وجزم: (قوله : خامسها 
  .اجلزم هو القطع ، تقول جزمت الشجرة إذا قطعتها 

  )وال خفض فيها …… فلألمساء : (قوله 
  .حاصله أن االسم ال يجرم ألن اجلزم ثقيل واالسم خفيف فناسب كون االسم غري جمزوم 

)١/٣٤(  

  



عل ثقيل حيثُ إِنه يدل على احلدث والزمن خالفاً لالسم فيه خفة وكذلك الفعل ال خفض فيه ألن الف
  .لأللسنة على معىن متجرداً عن الزمن فلم يناسب كون الفعل خمفوضاً 

  :قاعدة 
  .إذا حلق الضمري االسم فيكون مضافاً إليه ، وإذا حلق الفعل فيكون فاعالً أو مفعوالً به 

 هو لزوم آخر الكلمة حركة ال تتغري باختالف العوامل الداخلة :فليعلم أن ضد اإلعراب البناء ومعناه 
  .عليها وهو يكون يف األمساء واألفعال واحلروف 

فال يعرب من . اإلعراب ، وأما احلروف فمبنيةٌ كلها : البناء ، واألصل يف األمساء : فاألصل يف األفعال 
. يأكلُ ، وخيرج وحنومها : نون النسوة ومثاله األفعال سوى املضارع إذا مل تلحق آخره نون التوكيد أو 

  .فإا ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجزم بالسكون 
. وال يبىن من األمساء سوى ما أشبه احلرف ويف شبهه من احلرف أوجه تأيت إن شاء اهللا يف املطوالت 

ضعه كأن يكون مكوناً من الشبه اللفظي أو الوضعي وهو أن يشبه االسم احلرف يف لفظه أو و: ومنها 
فهي من أمساء . االستفهامية ) كم: (ومثاله . حرف أو حرفني ؛ إذ هذا هو أصل تكوين احلروف 

هو الشبه الوضعي حبرف مل ، وهل وحنومها ؛ إذ اجلميع : االستفهام وهي مبنيةٌ اتفاقاً وسبب بنائها 
  .مكونٌ من حرفني 

  .ف اجلر واجلزم وغريمها وأما احلروف فجميعها مبنية اتفاقاً كحرو
الكاف يف قولك : فمثال الفتح . وأما عالمات البناء فقد تكون الفتح أو الكسر أو الضم أو السكون 

)ومثال السكون ـ . حيثُ : ومثال الضم ) . أوالِء(اهلمزة األخرية يف قولك : ومثال الكسر ) . أولئك
  .التسكني : قوال أهل اللُّغة أن األصل يف البناء غري أن الصحيح من أ. مل وكم وغريمها : التسكني ـ 

  :فائدة 
 البناء يف مقدمته هذه ألنه قصد ذكر اإلعراب وأبوابه ومسائله والبناء - رمحه اهللا -مل يذكر الْمصنف 

  .ضده 
  

  باب معرفة عالمات اإلعراب
  :هاهنا أمران 

  :أوهلما 

)١/٣٥(  

  



يف هذا الفصل املتعلِّق بعالمات اإلعراب ؛ خلصه يف الفصل  - يرمحه اهللا -حاصل ما ذكره املصنف 
الذي يليه ، وذكر تقسيماً نافعاً للمبتدئ ؛ لذا سنكتفي بشرح الفصل التايل هلذا الفصل عن هذا الفصل 

  .؛ ألن احملتوى واحد 
  :والثاين 

نويع طرائق التعليم يف ذكْرِ املصنف لعالمات اإلعراب ، مث تلخيصها يف فصلٍ ثان هلا داللةٌ على ت
  . مل يذكر البناء - يرمحه اهللا -إليصال املراد ، وذلك ألمهية عالمات اإلعراب خصوصاً وأن املصنف 

  
  )املعربات قسمان: فصل (

  )وقسم يعرب باحلروف… املعربات قسمان  : (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 
مه من أبواب ومسائل تتعلق باملعربات ، وقدم  ما تقد- رمحه اهللا -هذا الفصل خلص فيه الْمصنف 

  .احلركات على احلروف ؛ ألا األصل واحلروف تنوب عنها 
  ).والفعل املضارع الذي مل يتصل بآخره شيء… فالذي يعرب باحلركات : (قال 

  :أن اإلعراب باحلركات يدخل على ثالثة أمور : وحاصله 
  .املفرد من األمساء ... : األول 
  .اجلمع من األمساء .. : .الثاين 
  .الفعل املضارع ... : الثالث 

  :فأما االسم املفرد فله ثالث صور 
  :األوىل 

  .هو أن يشبه احلرف فيكون مبنياً ال معرباً وقد سبقت اإلشارة إليه 
  :الثانية 

  :أن يشبه الفعل فيكون ممنوعاً من الصرف ، واملمنوع من الصرف له حكمان 
  .نع من التنوين أن مي... : األول 
  .أال خيفض بالكسرة ... : الثاين 
  :الثالثة 

أال يشبه احلرف وال الفعل فيكون متمكناً يف باب االمسية حيثُ يعرب يف حالة الرفع بالضمة ويف حالة 
  .النصب بالفتحة ويف حالة اخلفض بالكسرة 

  :وأما اجلمع من األمساء فضربان 
  ريما يسمى جبمع التكس: األول 

)١/٣٦(  



  

رجل ، ومفرد الثاين : إذ مفرد األول . رجال ، كتب : مثاله . وهو ما تكسر فيه بناء مفرده عند اجلمع 
والتكسر يف بناء املفرد عند مجعه إما أن . فتغريا عند اجلمع بزيادة يف الثاين ونقص يف الثاين . كتاب : 

وهذا النوع من . أُسد ( ن يكون بتغري احلركة كـ أَسد يكون بزيادة ، وإما أن يكون بنقْصان ، وإما أ
  .اجلمع يكون مرفوعاً بالضمة ومنصوباً بالفتحة وخمفوضاً بالكسرة 

  :مجع املؤنث السامل : الثاين 
: زينب ، والثاين مجع : إذ األول مجع ) زينبات ، حبليات (وهو ما سلم فيه بناء مفرده عند اجلمع كـ 

للُّغويني ذهبوا إىل تسمية هذا النوع من اجلمع باجلمع املزيد بألف وتاء لوجود غري أن بعض ا. حبلى 
حيثُ قلبت األلف ) حبليات(وهو ’’ الثاين‘‘التكسر يف بعض مفرداته عند اجلمع كما يف املثال السابق 

  .املقصورة ياء عند اجلمع 
قرأت (قولك : مثال النصب . فض وهذا اجلمع يعرب بالضمة عند الرفع ، وبالكسرة عند النصب واخل

؛ إذ كلمة آيات مجع مزيد باأللف والتاء منصوبة بالكسرة الظاهرة على آخرها ) آيات من كتاب اهللا 
فكلمة آيات ) مسعت مخس آيات من القرآن: (قولك : ومثال اخلفض . ألا مجع مزيد باأللف والتاء 

  .اف إليه خمفوضة بالكسرة الظاهرة على آخرها ؛ ألا مض
  :وأما األفعال 

فلَيست معربة إال الفعل املضارع إذا مل يلحق آخره شيٌء ، وذلك إذا خال من نون النسوة أو نون 
والفعل املضارع الذي مل : (وهو مقصود الْمصنف يف قوله . التوكيد أو أن يكون من األمثلة الستة 

ا خلالية من نون التوكيد ، ومن نون اإلناث ولَيست على حيثُ إِ) : يضرب(ومثاله ) يتصل بآخره شيء
  .نسق األمثلة الستة فتعرب يف حالة الرفع بالضمة ويف حالة النصب بالفتحة ويف حالة اجلزم بالسكون 

  )وجتزم بالسكون… وكلها ترفع بالضمة  (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 

)١/٣٧(  

  

وهلا استثناءات .  ال مجيعها ؛ إِذْ إِنَّ األفعال ال تخفض واألمساء ال تجزم يعين جمموعها) : وكلها(قوله 
  .اخل …… وخرج عن ذلك ثالثة أشياء (على ما ذكره الْمصنف بعد قوله 

  ……) ويستثىن من ذلك االسم الذي ال ينصرف ( - رمحه اهللا -قال الْمصنف 
 ينون وسمي باالسم املتمكن غري األمكن ؛ إذا االسم وذلك أن االسم غري املنصرف هو االسم الذي ال

  :املعرب نوعان 
  :األول 



  .متمكن أمكن وهو املنصرف 
  :الثاين 

  .متمكن غري أمكن وهو غري املنصرف 
  :وإمنا مينع االسم غري املنصرف من الصرف ألحد أمرين 

  :األول 
  :علَّة تقوم مقام علتني وهي نوعان 

: حبلى ، ومثال املمدودة : ومثال املقصورة . آخره ألف مقصورة أو ألف ممدودة ما كان : األول 
  .صحراء 
  ) .مساجد ، و مفاتيح(أن يكون على وزن مفاعل ومفاعيل كـ: الثاين 
  :الثاين 

  :علَّة تتعلق باللفظ وأخرى تتعلق باملعىن ، فاملتعلقة باملعىن شيئان : هو ما اجتمعت فيه علتان 
  .لَمية الع: األول 
  .وينضم إليها عللٌ لفظية . الوصفية : الثاين 

  :فأما الوصفية فيقترن ا ثالث عللٌ لفظية 
  :األوىل 

وزن الفعل، واملعىن أن يأيت الوصف على وزن الفعل أمر أو مضارع أو ماضي ، كـ أمحر ، أفضل 
  .وحنومها 
  :الثانية 

  .ا شبعان ، غضبان وحنومه: زيادة األلف والنون يف حنو 
  :الثالثة 

  :أن يكون الوصف قد عدل به عن لفظ األصل وهو نوعان : العدل ومعناه 
ما كان على وزن مفعل وفعال وهي العشر األول من األعداد كـ موحد ، مثىن ، ثالث ، : األول 
  .فهذه كلها معدول ا عن تكرار نفس العدد . رباع 
  .لى قول أُخر ، فإا معدول ا من آخر ع: الثاين 

  :وأما العلَمية فتأيت معها عللٌ لفظية 
  :األوىل 

  .العدل وسبق معناه 
  :مثاله 

  .عمر فهو عدل به عن عامر 
  :الثانية 



  .زيادة األلف والنون كـ عفان ، عثمان ، وحنومها 
  :الثالثة 

  .أن يكون على وزن الفعل املاضي أو املضارع أو األمر كـ أمحد وغريه 
  :الرابعة 
  :كون أعجمياً وله شرطان أن ي

)١/٣٨(  

  

  .أن يسمى به يف لغة العجم : األول 
  .أن يكون أربعة حروف فما فوق : الثاين 

  :اخلامسة 
أخرى ، فمزِج بينهما فأصبحا : كلمة ، وبكّاً : ، إذ بعل ) بعلبك( أن يكون مركباً تركيباً مزجياً كـ

  .كلمة واحدة 
  : له حكمان وليعلم أن املمنوع من الصرف

  .أال ينون : األول 
أو ) ال( فإذا دخلت عليه - وقد سبق ذلك -أن يكون خفضه بالفتحة نيابة عن الكسرة : الثاين 

  ) .دخلت على أفضل الناس خلقاً(فإنه يخفض بالكسرة ال بالفتحة مثاله ) اإلضافة(
  ) ……والفعل املضارع املعتل اآلخر يجزم (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 

  .فإذا حلقت الفعل املضارع كان جزمه حبذف حرف العلَّة . الواو ، الياء ، األلف : حروف العلَّة ثالثة 
  :مثاله 

 مل يقضِ ، مل يدع ، مل خيش.  
  )……والذي يعرب باحلروف  (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 

ا بدلٌ عن املعربات باحلركات والبدل يأيت  ذكر املعربات باحلروف أل- رمحه اهللا -إمنا أخر الْمصنف 
  .بعد الْمبدل 
  :األمساء اخلمسة : وأول ذلك 

إذا . وهي تعرب بالواو رفْعاً وباأللف نصباً وبالياء جراً ) أبوك ، أخوك ، محوك ، ذو مال ، فوك(وهي 
  .توفرت فيها الشروط التالية 

  ).جاء أبيك(بت باحلركات مثل أن تكون مكَبرة فإذا صغرت أُعرِ: األول 
  .أن تكون مضافة إىل غري ياء الْمتكَلِّم : الثاين 



  ) .يكون مفرداً(أال يكون مجعاً وال مثىن : الثالث 
  .غري ملحق به امليم ) فوك(أن يكون : الرابع 
  .أن تكون ذو مبعىن صاحب : اخلامس 

 قاله ابن -لفرج أو كناية عنه أو ملا يستقبح وهو اسم ل) هنوك(ويزاد على األمساء اخلمسة السابقة 
  . غري أن األصح فيه أن يعرب باحلركات ويسوغ إعرابه إعراب األمساء اخلمسة -هشام رمحه اهللا 

  :األفعال اخلمسة : ثانيها 

)١/٣٩(  

  

حبذفها حيثُ تعرب بثبوت النون رفْعاً ، و) . يفعالن ، تفعالن ، يفعلون ، تفعلون ، تفعلني: (وهي 
يفعالن ، : األمثلة ، ال األفعال ؛ ألن : وذهب بعض إىل أن األحسن أن يقَال عنها . نصباً وجزماً 

وذهب ابن . تفعالن ، يفعلون ، تفعلون ، تفعلني لَيست مقصودةً يف ذاته كاألمساء اخلمسة فكانت أمثلة 
 تفعالن تأيت مع املذكر ومع املؤنث ، وارتضاه األمثلة الستة ؛ ألن:  إىل أن يقَال - رمحه اهللا -هشام 

  ) .التصريح(األزهري يف 
  .مجع املذكر السامل : ثالثها 

: مثاله . إليه ) واو ونون(أو ) ياء ونون(وهو كل اسم سلم بناء مفرده من التكسر عند اجلمع بإضافة 
جاء : مثل . وبالياء نصباً وجراً فهي تعرب بالواو رفْعاً . وحنومها . زيدون ( زيد . مسلمون ( مسلم 

والنون . فاعل مرفوع وعالمة رفْعه الواو نيابةً عن الضمة ألنه مجع مذكر سامل : املسلمون . املسلمون 
  .عوض عن التنوين يف االسم املفرد 

  )……فأما التثنية فترفع  ( - رمحه اهللا -يقول الْمصنف 
  :فيه مباحث على ما يلي ) التثنية(قوله 
  :ويتعلق به شيئان : قوله التثنية : األول 
  :أوهلما 

هو صفة ) التثنية(وقوله . العطف ، تقول ثنيت العود إذا عطفته : تعريفه من حيثُ اللُّغة إذ املثىن لغة 
  .االسم املفعول وهو املثىن : مصدرية قصد ا 

  :ثانيهما 
  . اثنني وأغىن عن متعاطفني بزيادة على مفرده إذ هو كل اسم دلَّ على: تعريفه من حيثُ االصطالح 

  :فهذه قيود ثالثة 
شفع (ويدخل يف ذلك كلمة . ليخرج ما دلَّ على مفرد أو مجع ’’ كل اسم دلَّ على اثنني ‘‘ : األول 



  .وحنومها ) ، زوج
  .تاب إذ كلمة كتابان أغىن عن امسني متعاطفني مها كتاب وك’’ وأغىن عن متعاطفني ‘‘ : والثاين 
) شفع ، زوج(ليخرج ما دلَّ على اثنني ال بزيادة على مفرده كـ ’’ وبزيادة على مفرده ‘‘ : والثالث 
  .وحنومها 

  :مثال ما ينطبق عليه التعريف 

)١/٤٠(  

  

 ثُ إِن كلمة املدرسان مثىن فاعل مرفوع باأللف نيابة عن الضمة ، والنون فيه عوضيجاء املدرسان ، ح
 االسم املفرد ، فهي دلَّت علَى اثنني وأغنت عن مدرس ومدرس ، وجاءت فيها زيادة عن التنوين يف

اسم لَيست بفعل وال حرف إذ ) املدرسان ، املدرس (وكلمة . على مفردها وهي زيادة األلف والنون 
  .املثىن ال يكون إال امساً 

  )بالياء…… فترفع باأللف : (قوله : الثاين 
  :ويتعلق به أشياء 

  :األول 
أن املثىن يعرب باحلروف ال باحلركات ، ففي حالة الرفع يكون إعرابه باأللف ، ويف حالة النصب 

  .فاأللف نيابة عن الضمة ، والياء نيابة عن الفتحة والكسرة . واخلفض يكون إعرابه بالياء 
فوع باأللف نيابة عن فاعل مر) الطالبان(فكلمة ) . حضر الطالبان إىل املدرسة: (مثال حالة الرفع 
  .الضمة ألا مثىن 
مفعول به منصوب بالياء نيابة عن ) اتهدينِ(فكلمة ) . أعطيت اتهدينِ هديةً قيمةً: (ومثال النصب 

  .الفتحة ألنه مثىن 
مثىن مثىن خمفوض بالياء نيابة عن الكسرة ألنه ) كتابينِ(فكلمة ) أتيت بكتابينِ نافعني: (ومثال اخلفض 

  .وهو هنا اسم جمرور بالياء 
  :الثاين 
يف املثىن يؤيت ا زيادة على املفرد ، ويف حالة اإلعراب يقَال أا عوض عن التنوين يف االسم ) النون(أن 

فاعل مرفوع باأللف نيابة عن الضمة ألنه مثىن : فكلمة الزيدان ) . جاء الزيدان(مثال ذلك . املفرد 
  .التنوين يف االسم املفرد والنون فيه عوض عن 

  :الثالث 
  :أن اإلعراب السابق للمثىن له شروط 



  .أن يكون االسم مفرداً ليثىن ، فال يثىن املثىن وال اجلمع : أوهلا 
  .أن يكون االسم نكرة ال معرفة عند تثنيته : ثانيها 
  .أن يكون معرباً فال يكون مبنياً : ثالثها 

من األمساء : اسم إشارة ، والثاين : فاألول ) . تان ، اللذان ، اللتان هذان ، ها( واستثىن من ذلك 
  .املوصولة فهي ملحقة باملثىن وإن كانت مبنية فتأخذ حكمه

)١/٤١(  

  

أن يكون لالسم ثان يف الوجود ، وشذَّ عن ذلك الشمسان والقمران فقد ثنيا من باب التغليب : رابعها 
  .أو السماع 
  ) .الزيدان(يقَال ) زيد و زيد(فظاً كـ أن يتفقا ل: خامسها 
  )القلم أحد اللسانني(أن يتفقا معىن وخرجا عن ذلك : سادسها 
جزءان : فإنه ال يثىن ألنه اكتفي جبزء عنه فيقَال ) بعض(أال يستغنيا بتثنية غريه عن تثنيته كـ: سابعها

  ) .بعضان(وال يقَال 
مثال . يستثىن من املركبات املركب اإلضايف فإن صدره يثىن أن يكون االسم غري مركب ول: ثامنها 
تسمى بتركيب إضايف حيثُ أضيف ) غالما زيد(إذ كلمة ) جاء غالما زيد(غالما زيد يف قولك : ذلك 

فيثىن وإمنا مل تثبت نون ) غالما(الغالمان إىل زيد ، فيتأثر اجلزء األول من هذا التركيب وهو كلمة 
  .لغالمني لإلضافة ا

  :الرابع 
) كالمها ، كلتامها(بشرط إضافة الضمري إليهما كـ) كال ، كلتا: (أن هناك كلمات ملحقة باملثىن منها 

  .مرفوع باأللف ألنه ملحق باملثىن ) كلتامها(فكلمة ) . جاءت الطالبتان كلتامها: (مثال ذلك . 
  )بالياء……كر السامل وأما مجع املذ : (- رمحه اهللا -قال الْمصنف 

  :فيه مباحث على ما يلي 
  )مجع املذكر السامل(يف قوله : األول 

إِذْ إِنه . كل اسم دلَّ على أكثر من اثنني وأغىن عن متعاطفات بزيادة على مفرده : وهو اصطالحاً 
  .يخالف مجع التكسري حيثُ إِنه ما سلم بناء مفرده عند مجعه

  ) .املؤمنون(عندما يجمع فيقَال ) املؤمن(كلمة : ومثاله 
  )بالياء…… يرفع بالواو (قوله : الثاين 

فاعل مرفوع بالواو نيابة عن } املؤمنون { فكلمة } قد أفلح املؤمنون { : قوله تعاىل : فمثال الرفع 



} املؤمنني { فكلمة } إن املؤمنني واملؤمنات  { - سبحانه وتعاىل -ومثال النصب قوله . الضمة 
) املؤمنني(فكلمة ) . التقيت باملؤمنني حقاً(ومثال اخلفض . صوب بالياء نيابة عن الفتحة اسم إن من

  .’’ اسم جمرور‘‘خمفوضة بالياء نيابة عن الكسرة 
  :الثالث 

)١/٤٢(  

  

جاء (أن النون يف مجع املذكر السامل أُيت ا عوضاً عن التنوين يف االسم املفرد ولذلك يقَال يف إعراب 
مجع مذكر سامل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة ألا فاعل والنون ) الصاحلون(يقَال يف كلمة ) صاحلونال

  .عوض عن التنوين يف االسم املفرد 
  :الرابع 

  :أن ذلك اإلعراب للجمع املذكر السامل له شروط هي شروط املثىن الثمانية وينضاف إىل ذلك ما يلي 
  :أوهلا 

اسم لفرس ال يصح مجعها ؛ ) واسق(اسم لكلب و) واشق(على عاقل ، فكلمة أن يكون االسم داالً 
  .ألا تدل على غري عاقل 

  :ثانيها 
  .أن يكون االسم داالً على مذكر ليخرج املؤنث 

  :ثالثها 
  .فإما ال يجمعان ) عالَّمة(و) طلحة(أن يكون االسم خالياً من تاء التأنيث كـ 

  :رابعها 
فما فوق إىل ) عشرين(أمساء العقود كـ: ذكر السامل أمثلة ذكرها النحاة ومنها مما يلحق جبمع امل

  .فإا ملحقة جبمع املذكر السامل ، ويذكر ذلك يف إعراا ) تسعني(
فكلمة عشرون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة ألا ملحقة ). دخل املسجد عشرون مصلياً: (مثال ذلك

  ) .فاعل(جبمع املذكر السامل 
  

  باب األفعال
  )باب األفعال: (قوله 

  .سبق تعريف الفعل لغة واصطالحاً ، وأن أنواع الكلمة أضرب ثالثة 
 ما يتعلق بإعراب األفعال ، وإعراب األمساء ، وقدم األفعال على األمساء -وذكر الْمصنف يرمحه اهللا 



  :هنا لعلتني 
الم على األمساء فابتدأ به ليخلص من القليل إىل الكثري ، هو أنَّ الكالم على األفعال أقل من الك: األوىل 

  ] .التصريح[ومن الباب إىل األبواب ، وهو مسلك متبع عند الْمصنفني ، قاله األزهري يف 
 معدود منهم ، ومن ثَم - يرمحه اهللا -أن أصل األمساء هو األفعال عند الكوفيني ، والْمصنف : الثانية 

  .فعال التقدمي استحقت األ
وينضاف إىل تينك العلتني ما يذكره بعض الشراح من تعلق كثري من أبواب األمساء اآلتية بباب األفعال 

  .الذي حنن بصدده فتعين تقدميه 
  )يضرب وضرب واضرب…… األفعال ثالثة  : (-يرمحه اهللا -قال الْمصنف 

)١/٤٣(  

  

  :وفيه مقاصد 
  )الثةاألفعال ث(قوله : أوهلا 

  :ويتعلق به شيئان 
  :أوهلما 

طريقة الْمصنف يف حصر جنس الْمتكَلِّم فيه وهي األفعال ثُم اتباع ذلك مبعرباته وعالماته وما إىل ذلك 
  ] .املغين [ وهي طريقة مستحسنة يف التعليم ، قاله ابن هشام يف 

  :ثانيهما 
  :هو دليل ذلك احلَصر إذ دلَّ عليه دليالن 

  :الً أو
ماض : دليل االستقراء التام حيثُ استقرأ أئمة اللُّغة أنواع األفعال فوجدوها ال خترج عن ثالثة 

  ) .األشباه والنظائر يف النحو(قاله السيوطي يف . وهذا أمر جممع عليه . ومضارع وأمر 
  :ثانياً 

  .قيقة واستقراء بإمجاع العقالء دليل النظر حيثُ سبق أن الفعل حدثٌ يتعلق بزمن ، واألزمان ثالثة ح
  ) .ضرب(زمن املاضي ، حيثُ إِن الفعل يتعلق به كـ: فأوهلا 
  ) .يضرب(زمن احلال ، حيثُ إِن الفعل يتعلق به كـ: والثاين 
  ).اضرب(زمن االستقبال ، حيثُ إِن الفعل يطلب إيقاعه فيه كـ: والثالث 
  )ومضارع(قوله : ثانيها 

  : شيئان حيثُ يتعلق به



  :أوهلما 
ومن ثَم قيل للفعل املضارع أنه مضارع لشبهه ] اللسان [ قاله يف . معناه يف اللُّغة ؛ إِذْ إِنه مبعىن املتشابه 

  .باالسم من حيثُ كونه معرباً يف أكثر أحواله وما إىل ذلك 
  :والثاين 

زمن املضارع يشمل زمن احلال وزمن أن : يف زمنه ؛ حيثُ ذهب مجهور النحاة ، وبه جزم سيبويه 
تتعلق بالزمن احلاضر ، وهو عند إيقاع تلك ) يأكل محمدٌ التفاحة(من مجلة ) يأكل(االستقبال فكلمة 

  .اجلملة وبعدها وهو زمن االستقبال 
  )وأمر: (قوله : وثالثها 

نت ، قاله مجع من الشراح إذ فيه داللة على أنَّ فعل األمر مستقل عن املضارع ، وعليه أكثر نسخ امل
  .كالرملي وغريه 

  )حنو ضرب ويضرب واضرب( قوله : ورابعها 
إذ هي أمثلة ، فاألول للفعل املاضي لتعلق احلدث بزمنه ، والثاين للفعل املضارع لتعلق احلدث بزمنه ، 

  .والثالث فعل األمر لتعلقه بزمن األمر 

)١/٤٤(  

  

  )واألمر جمزوم أبداً……فاملاضي مفتوح (  - يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :وفيه مقصدان 

  )فاملاضي مفتوح اآلخر أبداً: (يف قوله : أوهلما 
  :ويتعلق به شيئان 

  :أوهلا 
وهي بنحو ) فاملاضي يبىن على فتح اآلخر(اختالف عبارة الْمصنف يف بعض النسخ حيثُ جاء فيها 

  ].شرحه[اله الرملي يف ق. األوىل إال أن فيها تصرحياً بالبناء 
  :ثانيها 

هي فعل ) ضرب(فكلمة . أنَّ الفعل املاضي يبىن على فتح آخره : يف معىن اجلملة السابقة إذ يقْصد ا 
وعبارة الْمصنف تقتضي تقدير الفتح عند وجود العارض ؛ إِذْ إِنَّ املاضي يعرض . ماض مبىن على الفتح 

  :بقة يف الظاهر له شيئان يغيران حركته السا
  :أما األول 

، فاتصاهلا بالفعل املاضي يوجب ) ضربت(تاء الفاعل من قولك : ومثاله . فهو ضمري الرفع املتحرك 



فعلٌ ماضي : ضرب : كالتايل ) ضربت(تسكني آخره يف الظاهر فعلى ظاهر عبارة الْمصنف تعرب مجلة 
ضمري متصل مبين على : وتاء الفاعلية .  بضمري الرفع املتحرك مبين على الفتح الْمقَدر وسكِّن التصاله

  .الضم يف محلّ رفْع فاعل 
  :وأما الثاين 

إِذْ إِنها توجب ضم آخر الفعل املاضي عند اتصاهلا به ، ويكون الكالم ) ضربوا(فهو الواو يف حنو قولك 
 مبين على الفتح الْمقَدر وضم آخره فعل ماضي: ضرب : عنها وفق ظاهر عبارة الْمصنف كالتايل 
ضمري متصل مبين على الضم يف محلّ رفْع : والواو ) . للواو(التصاله بالواو فكانت حركةً مناسبةً له 

  .فحينئذ تكون حركة الفعل املاضي ظاهرة ومقَدرة . فاعل
  :فأما التقدير فيكون لعلتني 

  :األوىل 
هو استثقال العرب : ووجه هذه العلَّة .  املاضي ضمري الرفع املتحرك الثقل ؛ وذلك إذا اتصل بالفعل

) ضربت(أصلها عندهم ) ضربت(فكلمة . اجلمع بني أربع حركات فأكثر فيما هو يف الكلمة الواحدة 
  .بفتحات آخرها ضم ، فهذه أربع حركات 

  .فتحة على الضاد : األوىل 
  .فتحة على الراء : والثانية 
  .فتحة على الباء : لثة والثا

)١/٤٥(  

  

  .والرابعة ضم التاء 
، وإمنا وقع التسكني على آخر الفعل املتصل به ضمري الرفع ) أخرجت(وكذلك يقَال يف الرباعي كـ 

املتحرك ألنه األنسب ، فلو وضع التسكني على أول الفعل ملا استطيع النطق به ، ولو وضع على وسطه 
  .، وملا عرف وزن الفعل فناسب وضع التسكني على آخره الختلف الوزن الصريف 

  :وأما العلَّة الثانية 
األصل يف البناء بناؤها على الفتح الظاهر فلما ) ضربوا(فكلمة . فهو انشغال احملل باحلركة املناسبة 

  .حلقتها الواو ناسب أن تضم ، ألن الواو ال يناسبه الفتح 
  :بصريني على أن الفعل املاضي له ثالث حاالت يف البناء غري أنَّ سيبويه ومجهور ال

  .وهو األكثر واألشهر ) ضرب(بناؤه على الفتح حنو : األوىل 
  .وذلك عند اتصال ضمري الرفع املتحرك بالفعل املاضي ) ضربت(الثانية بناؤه على السكون كـ



  .وذلك عند اتصاله بالواو ) ضربوا(الثالثة بناؤه على الضم كـ
  :سألة م

 أن أنه مبين على - وهي الفتح -هل حركة البناء فيه مقَدرة ) هدى ، محى(الفعل املاضي املقصور حنو 
  السكون ؟

  :قوالن 
  .قال مجهور أهل الكوفة واألخفش : باألول 
  .قال مجهور أهل البصرة وسيبويه : وبالثاين 
  ) :واألمر جمزوم أبداً(يف قوله : ثانيها 

  :به شيئان حيثُ يتعلق 
  :أوهلما 

، وهو أصرح يف البناء خالفاً لقوله ) واألمر ساكن أبداً : (اختالف نسخ املنت يف ذلك ، فجاء يف بعضها 
فإنه قد يفهم منه أن األمر معرب ولَيس مبنياً ، ألن كلمة اجلزم تستعمل مع املعربات ) جمزوم أبداً (

  ] .التصريح [ زهري يف قاله األ. خالفاً للمبنيات فال تستعمل معها 
  :ثانيهما 

يف حكم فعل األمر ، حيثُ إِن ظاهر عبارة الْمصنف تفيد أنه على حالة واحدة وهي السكون كما يف 
  .بعض النسخ 

غري أن االستعمال العريب جاء على خالف ذلك فمرة يكون األمر مبنياً على حذف حرف العلَّة أو النون 
األمر يبىن على ما :  إىل غري ذلك ؛ ولذا فأحسن مذاهب أهل يف ذلك أن يقَال كما يف األمثلة الستة
  .جيزم عليه مضارعه 

)١/٤٦(  

  

  .اضرب ارم : مثال ذلك 
مل (إذا جزم سكِّن فيقَال ) يضرب(فعل أمر مبين على السكون ، ألن املضارع منه ) اضرب(فكلمة 
فكذلك يكون األمر يف حركة البناء ) يضرب.  

  ) .ارم السالح: (مثال آخر 
إذا جزِم جزِم على حذف ) يرمي(فعل أمر مبين على حذف حرف العلَّة ؛ ألن مضارعه ) ارم(فكلمة 

  ) .مل يرم السالح(حرف العلَّة كما يف قولك 
  :فائدة 



  :ذكر مجاعة من النحاة قَيدين يف حكم فعل األمر املختار 
  :أما األول 

  :ري مبين ، أي يكون قابالً للجزم ، وخيرج عن ذلك شيئان فهو أن يكون املضارع غ
  .إذا كان املضارع متصالً به نون التوكيد املباشرة : األول 
يبىن على ما جيزم عليه مضارعه ، ويكون مبدوءاً بالتاء يعنون املضارع عند جزمه ؛ : فهو قوهلم : الثاين 

  .ة جلميع الكلمات ألن الغالب أن التاء أنسب من الياء يف كوا صاحل
  )جازم …… املضارع ما كان  : (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :فيه مقاصد 

  )ما كان يف أوله إحدى الزوائد األربع(قوله : أوهلا 
  :حيثُ يتعلق به شيئان 

  :أحدها 
اهلمزة ) ارمأضرب (فكلمة . سبب التسمية ، حيثُ سميت بالزوائد ؛ ألا زائدة على الفعل املاضي 

  .ضرب ) : أضرب(زائدة على املاضي منه ؛ إِذْ إِنَّ ماضي ) أضرب(يف 
  :والثاين 

ودلَّ على ذلك االستقراء التام ، قاله . اهلمزة ، والنون ، والياء ، والتاء : هو أا أربعة أحرف 
  ] .األشباه [ السيوطي يف 

  )أنيت: جيمعها قولك (قوله :ثانيها 
  :ه أشياء ثالثة حيثُ يتعلق ب

  :األول 
أنه من عادة الْمصنفني تسهيالً أن جيمعوا املتناثر يف كلمة أو مجلة ، ألنه أدعى حلفظه ، وعدم تفلته ، 

  ) .أنيت(ومن ثَم مجع الْمصنف األحرف األربعة الزائدة يف املضارع يف كلمة 
  :الثاين 

  .وغريه ] القاموس[قاله صاحب . أدركت : حيثُ يقْصد ا ) أنيت(يف معىن كلمة 
  :الثالث 

)١/٤٧(  

  

أنيت ، نأيت ، يأتن ، نأيت (يف أن النحويني مجعوا األحرف األربعة الزائدة يف املضارع يف أكثر من كلمة 
تفاؤالً بإدراك الطالب بغيته من ) أنيت(  اقتصر على- يرمحه اهللا -غري أن الْمصنف ) . أي ابتعدت: 



  .قاله بعض الشراح . نت املبارك هذا امل
  )وهو مرفوع أبداً(يف قوله : ثالثها 

  :حيثُ يتعلق به أشياء 
  :األول 

أن األصل يف املضارع أنه مرفوع أبداً سواٌء أكان رفْعه بالضمة الظاهرة أو الْمقَدرة أو بثبوت النون كما 
  .يف األمثلة الستة وغري ذلك 

  :الثاين 
  .ع املضارع هو جترده عن الناصب واجلازم أن علَّة رفْ
  :أن علل اإلعراب نوعان : وبيانه 
  :األول 

  .عللٌ لفظية كحرف اجلر مع االسم ارور وهي األكثر 
  :والثاين 

  :عللٌ معنوية وهي شيئان 
  .ى االبتداء االبتداء حيثُ إِن االسم املبدوء به يسمى مبتدأً ، وعلَّة رفْعه معنوية تسم: األوىل 
  .فهي التجرد عن الناصب واجلازم يف الفعل املضارع : الثانية 
  )فالنواصب عشرة: (قوله 

  .النواصب واحدها ناصب ، وسبق الكالم عنه 
  )عشرة: (قوله 

  :هلا توجيهان 
  .أا عشرة عند الكوفيني : التوجيه األول 
  .قبله ) إن(ومنها ما ينصب بإضمار أا عشرة ، فمنها ما ينصب بنفسه ، : التوجيه الثاين 

  :والنواصب اليت ذكرها الْمصنف نوعان 
  .فما ينصب بنفسه : أما النوع األول 
  .قبله ) إن(فما ينصب بإضمار : وأما النوع الثاين 

  :أما ما ينصب بنفسه فأربعة أشياء 
  :، وهلا شرطان ) أن: (األول 

  :أما الشرط األول 
ومعىن كوا مصدرية أي أا مع الفعل اليت تدخل عليه .  موصولية وحنو ذلك فهو أن تكون مصدرية ال

 -قال يقول قوالً : فعل مضارع من ) : تقول(ألنَّ ) قولك: (أي ) أن تقول: (كقولك . مبصدر 
  ) .قولك( ؛ ولذلك قيل -التصريف الثالث للفعل الذي يسمى مصدراً 



  :وأما الشرط الثاين 
  : بعلم يقيين بل يكون ما قبلها أحد شيئني أال تكون مسبوقة

)١/٤٨(  

  

امل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا  { - سبحانه وتعاىل -الظن والرجحان كما يف قوله : األول 
 {.  

يقولون ، فهو فعل مضارع منصوب حبذف النون ألنه من : أصلها : أي أظن أن يقولوا : أحسب 
  .األمثلة الستة 

  .} أفتطمعون أن يؤمنوا لكم {  : - سبحانه وتعاىل -أن يكون خالياً من الظن واليقني كقوله : والثاين 
  .يف الفعل الداخلة عليه نصباً ) أن(فالطمع ال عالقة له باليقني وال بالرجحان ؛ ولذلك عملت 

  )لن: (و الثاين 
ا حرف نفي ؛ فألا تنفي وهي حرف نصب ونفي واستقبال ، أما كوا حرف نصب فظاهر ، وأما كو

لن أدخل : (ما دخلت عليه ، وأما كوا حرف استقبال ؛ فألا جترد ما بعدها للمستقبل كقولك 
  .وهي إذا دخلت على الفعل املضارع نصبته . أي يف املستقبل ) البيت

  ) .إذن: (والثالث 
نه حرف جواب ؛ فألنه وهو حرف نصب وجواب وجزاء ، أما كونه حرف نصب فظاهر ، وأما كو
  .يأيت يف صدر اجلواب ، وأما كونه حرف جزاء ؛ فألنه يؤتى به جزاء الشيء 

  :مثال كونه كذلك 
)دمحك يا ميف بيتك : (جواباً وجزاًء لقوله ) إذن أُكْرِم ديسآتيك يا ز. (  

  :ناصبة فالبد من شروط ) إذن(وحىت تكون 
  .أن تكون يف أول اجلواب : أوهلا 
أن تكون لالستقبال كما يف املثال السابق ، فلو أن شخصاً تال عليك حديثاً وعرفت صدقه : ثانيها 

  .، فال تنصب الفعل املضارع بعدها ؛ ألنه يتعلق باحلال ) إذن تصدق: (فقلت إقراراً 
رور على والفعل بفاصل سوى القسم ، واختلف يف النداء ، واجلار وا) إذن(أال يفصل بني : ثالثها 
  :قولني 

) إذن(فعلى قولٍ ترفع الفعل ، ألنه فُصلَ بني ) إذن يا محمد أُكرمك: (فإذا قلت يف املثال السابق 
، ألنه فصل بني ) أُكرمك(فتنصب ) إذن واهللا أكرمك : (بالنداء ، خالفاً ما إذا قلت ) أكرمك(والفعل 



  .والفعل بقسم ) إذن(
  ) .كي: ( والرابع 

)١/٤٩(  

  

معها إما ظاهراً أو ) الم كي(املصدرية ، لكن البد من وجود ) أن(وهي تعمل النصب إذا كانت مبنزلة 
} كي ال يكونَ دولَةً { : وكذلك . منصوبة ) : تأسوا(، فـ} لكيال تأسوا { تقديراً كما يف قوله تعاىل 

  . لكي أي) كي آخذ الكتاب(منصوبة ، وتقديرها كما يف قولك ) : ال يكون(، 
  :الفعل دون وجود الم كي ظاهرة فالبد من شرطني ) كي(ولكي تنصب 
  .منوِية ) كي(أن تكون الم : الشرط األول 
  .أن تكون مبرتلة أن املصدرية : الشرط الثاين 

  :مضمرة قبلها وهي على نوعني ) أن(وأما غري هذه النواصب األربعة فال تنصب بنفسها وإمنا بـ 
  :النوع األول 
الم (يعين ) والم كي: (قبله جوازاً ، وهو حرف واحد عبر عنه الْمصنف بقوله ) أن(ما أُضمرت 

فهو ) ألكتب كذا وكذا(أو . منصوب : فآخذ ) . أتيت املكتبة آلخذ الكتاب: (كقولك ) . التعليل
  .رة جوازاًمضمرة أو مقَد) أن(منصوب بـ: واألصل أن يقَال . أَيضاً لدخول الم كي عليه 

  :والنوع الثاين 
وهلا شروط وقيود تأيت يف . قبله وجوباً ، وهي بقية األحرف اليت ذكرها الْمصنف ) أن(ما أضمرت 
   .- إن شاء اهللا تعاىل -املطوالت 

  )واجلوازم مثانية عشر : (قوله 
  . وهو يعين هنا جوازم الفعل املضارع - وسبق تعريفه -واجلوازم واحدها جازم 

  )مثانية عشر: (قوله 
 ف بعدنصها الْمدهذا عددها على سبيل التفصيل ، على ما ع.  

  :وجوازم املضارع قسمان 
  :أما القسم األول 

  :فجوازم جتزم فعالً واحداً وهي ستة جوازم 
  .مل : أوالها 
  .لَما : ثانيها 
  .أمل : ثالثها 



  .ألَما : رابعها 
  .الطلب ) الم: (خامسها 

  .الطلب ) ال: (سها ساد
  .لكن بإضافة مهزة التقرير ) مل ، لَما(فهما ) أمل ، ألَما(فأما 
  :يشتركان يف أمور ) مل ولّما(و

  .خصوصيتهما باملضارع ، فال يدخالن على غري الفعل املضارع : أوهلا 
  .كوا للنفي فهي تنفي ما دخلت عليه : ثانيها 

  .حيثُ نفي الدخول إىل املسجد من قبل زيد) . سجدمل يدخل زيد امل: (مثال ذلك 

)١/٥٠(  

  

تعلق ) مل يدخل زيد املسجد: (ففي مثال . القلب حيثُ يقلب املضارع إىل املاضي معىن وزمناً : ثالثها 
عليها ، ) مل(فعل مضارع فانقلب الزمن إىل ماضٍ بدخول ) يدخل(نفي الدخول بزمن ماض مع أن كلمة 

  .وما إليها ) لَما(ل يف وكذلك ق
  .حروف باتفاق النحاة ) مل ولَما وأمل وألَما(احلرفية ، حيثُ إِنَّ : رابعها 

  .كوا جازمة ، أي جتزم الفعل املضارع إذا دخلت عليه : وآخرها 
  :وأما الم الطلب فنوعان 

  .الم األمر : األول 
فعل مضارع جمزوم بالم األمر ، حيثُ أمرت زيداً ) : تأخذ(فـ ) . لتأخذْ دين اهللا بقوة يا زيد: (ومثاهلا 
  .بذلك 
  .الم الدعاء : والثاين 

  .فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العلَّة ) يقضِ(فـ . } ليقضِ علينا ربك { كقوله تعاىل حكايةً 
  :الطلب فنوعان ) ال(وأما 
  .النهي ) ال: (األول 
  .فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العلَّة ) تدع(فـ . } ال تدع مع أحداً { : كقوله 
  .الدعاء ) ال: (والثاين 

) ال(فعل مضارع جمزوم بـ ) تؤاخذنا ( فـ . } ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { : كقوله حكاية 
  .الدعاء 
  :فائدة 



دعاء ) الم(أمر ، و) الم(أمر ، ولكن فُرق بينهما فقيل ) ال(أمر ، و) الم: (الم الدعاء ، وال الدعاء هي 
   .- عز وجل -دعاء ؛ تأدباً مع املدعو وهو اهللا ) ال(ي ، و) ال(، وقيل 

  :وأما القسم الثاين 
، ) جواب وجزاء الشرط(يسمى بـ: ، والثاين ) فعل الشرط(يسمى بـ: فما جيزم فعلني ، األول 

  ) .اخل … وإن : ( ذكرها الْمصنف بقوله ، وهي بقية األدوات اليت) أدوات الشرط(وتسمى أدواته بـ
  :وهي على أربعة أنواع 

  ) .إن(ما هو حرف باتفاق وهو : األول 
؛ ألنه فعل الشرط ، جزاؤه وجوابه ) إن(فعل مضارع جمزوم بـ ) تقم(فـ ) إن تقُم يا زيد أقُم : (مثاله
  ) .إن تقم(ط يف فعل جمزوم ؛ ألنه جواب وجزاء فعل الشر) أقم(، فكلمة ) أقم(

  ) .إذما(ما هو حرف على الراجح وهو : والثاين 

)١/٥١(  

  

. حرف ال محلّ له من اإلعراب ) إذما(فـ ) . إذما تدخل إىل املسجد أدخل: (كقول بعضهم يف مجلة 
  .وهو جمزوم كذلك ) إذما تدخل(جواب وجزاء فعل الشرط يف ) أدخل. (فعل الشرط جمزوم ) تدخلْ(

  ) .مهما( ما هو اسم على الصحيح وهو :والثالث 
  :كما قال امرؤ القيس يف معلقته الشهرية 

  أغرك مين أنَّ حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلِ
  .اسم تعمل اجلزم فيما دخلت عليه ) :مهما(
  ) .مهما(فعل جمزوم بـ ) : تأمري(
  .جوابه وجزاؤه جمزوم ) : يفعل(

  ) .اخل…أيان ، ومىت (كـ . فاق ، وهو بقية األدوات ما هو اسم بات: والرابع 
  باب مرفوعات األمساء

  )باب مرفوعات األمساء  ( - يرمحه اهللا -يقول الْمصنف 
) واو(و) ضمة(وهو ما أحدث العامل فيه رفْعاً ، وله عالمات كـ ) مرفوع(واحدها : املرفوعات 

  .وغريمها كما سبق 
 ما يتعلق باألفعال رفْعاً ونصباً وجزماً بدأ يف األمساء وذكر ما -يرمحه اهللا  -وبعد أن ذكر الْمصنف 

يتعلق ا ، وابتدأ باملرفوعات ؛ ألا مقدمة على غريها من منصوبات وخمفوضات ؛ إذ هي األصل يف 
  .األمساء 



  )املرفوعات سبعة (قوله 
يف سبعة بدليل االستقراء التام حنصها الْمدا ال خترج عن ذلك ، قال السيوطي يف إمنا عِاألشباه [ثُ إ

  .أمجع النحاة على أن املرفوعات سبعة ] : والنظائر
  :ومن ثَم يبني أن دليل احلَصر شيئان 

  .هو االستقراء : األول 
  .هو اإلمجاع : الثاين 
  )اخل…وهي الفاعل واملفعول (قوله 

 على جهة اإلمجال ثُم فصل - يرمحه اهللا -الْمصنف وقد ذكرها . هذا شروع يف ذكر تلك السبعة 
؛ إذ لُف الكالم ) اللف والنشر(الكالم بعد عن كلٍ منها ، وهي طريقة حسنة يسميها البالغيون بـ 

  .وجمع ثُم نشر وبين 
  :واملرفوعات السبعة 

  .الفاعل : أوهلا 
جرياً على عبارة أهل ) املفعول الذي مل يسم فاعله(ف بـوقد مساه الْمصن. نائب الفاعل : وثانيها 
  .الكوفة 
  .املبتدأ : وثالثها 
  .اخلرب : ورابعها 

)١/٥٢(  

  

  .وأخواا ) كان(اسم : وخامسها 
  .وأخواا ) إنَّ(خرب : وسادسها 
  .التابع للمرفوع : وسابعها 

  
  باب الفاعل

  )السم املرفوع املذكور قبله فعلهالفاعل هو ا ( - يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
 ببعض صفاته ؛ - يرمحه اهللا -يف هذه اجلملة تعريف للفاعل من جهة االصطالح ، وقد عرفه الْمصنف 

  .إذ من صفات الفاعل أنه اسم ، وأنه مرفوع ، وأن فعله سابق له 
  :والفاعل يعرف من جهتني 

  . يقَال هذا فاعل الْجرم أو حمدثه -فَعلَ الفعل وأَحدثَه إذ هو من : فجهة اللُّغة : أما األوىل



من حيثُ االصطالح ، ويعرف بأنه اسم صريح أو مؤول به سبق بفعل أو مؤول به مرفوع : والثانية 
  .أَحدثَ الفعل أو قام به 

  :وهذا التعريف يشمل قيوداً 
  :أوهلا 

  .أنه اسم فيخرج الفعل واحلرف 
  :وثانيها 

  :أنه يأيت على صورتني 
  :األوىل 

  :أن يكون صرحياً ويشمل نوعني 
  ) .عمرو(و) زيد(األمساء الظاهرة كـ : األول 
  ) .أنت(و) هو(و) أنا(األمساء املضمرة كـ : والثاين 

  ).قمت إىل الكتاب قارئاً(و) . جاء زيد إىل املسجد متفقهاً: (ومثال هذه الصورة 
  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره:  اجلملة األوىل يف) زيد(فكلمة 

  .مبين على الضم يف محلّ رفْع فاعل ) : قمت(وحرف التاء يف 
  :وأما الصورة الثانية 

  :فهو أن يكون مؤوالً بالصريح وذلك مع أحرف 
  .أنَّ املثقلة : أوهلا 

  .أنْ الْمخفَّفة املصدرية : وثانيها 
  .ية ما املصدر: وثالثها 

تؤول مبصدر من جنس الفعل املوجود ) أنك جئت(؛ حيثُ إِن مجلة ) سرين أنك جئت: (ومثال األول 
فعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) جميء(؛ إذ كلمة ) سرين جميئك(فيكون التقدير ) جئت: (وهو 
  .والكاف مضاف إليه . 

تسبك مع الفعل الداخلة عليه مبصدر بنحو ما ) أنْ(إِنَّ ؛ حيثُ ) سرين أن جئت يا محمد: (ومثال الثاين 
: وهي مضاف ، والكاف ) جميء(والفاعل كلمة ) . سرين جميئك يا محمد(فيكون التقدير . سبق 

  .مضاف إليه 

)١/٥٣(  

  



صدر من هنا مصدرية تسبك مع ما بعدها مب) ما(، حيثُ إِنَّ ) سرين ما صنعت يا محمد: (ومثال الثالث 
فاعل مرفوع ) صنع(؛ حيثُ إِن كلمة ) سرين صنعك يا محمد(جنس الفعل الداخلة عليه ، والتقدير 

  .مضاف إليه : بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، والكاف 
  :وأما القَيد الثالث 

  .بتدأً ال فاعالً هو سبق فعل الفاعل للفاعل فال يتقدم الفاعل على فعله ؛ ألنه إذا تقدم كان م
  ) .جاء زيد: (مثاله 

  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(حيثُ إِن كلمة 
  .سابق له) : جاء(والفعل 
اجلملة : وخربه . مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) زيد(كانت كلمة ) : زيد جاء(فإن قيل 

  .يعين زيداً ) جاء هو(الفعلية وهي 
  :ورابعها 

  :هو أن الفعل السابق للفاعل يأيت على صورتني 
  :األوىل 

  ) .يأخذ) (جاء) (خذ(كونه صرحياً كـ 
  :الثانية 

  .أن يأيت مؤوالً من الصريح 
 - كذا يقول البعض -) تلهو قلوم( إذ تقدير اآلية - على قول -} الهيةً قلوبهم { : مثاله 

  .فالقلوب فاعل ) هلت( يف تلهو هو الفاعل خالفاً لـ ؛ ألن الضمري) هلت قلوم(والصواب 
  :وخامسها 

  :أن يكون الفعل مع الفاعل على إحدى صورتني 
  :األوىل 

  .؛ إذ فعل املوت قائم بزيد ) مات زيد(أن يكون الفعل قائماً بالفاعل كـ 
  :والثانية 

  .إذ فعل الضرب كان من الفاعل زيد ؛ ) ضرب زيد عمراً(أن يكون الفاعل محدثاً للفعل كـ 
  )ظاهر ومضمر : وهو على قسمني : (قوله 

  :جعل الْمصنف الفاعل على قسمني 
  كونه ظاهراً: األول 

. وغريها ) هند(و) الرجال(و) الزيدون(و) الزيدان(و) زيد( بـ - يرمحه اهللا -وقد مثَّلَ لَه الْمصنف 
عل اصطالحاً ، وبه يتبني أن الفاعل قد يكون مفرداً ، وقد يكون مجعاً بأنواع وسبق بيانه يف تعريف الفا

  .اجلمع 



  كونه مضمراً: والثاين 
  :واملقصود به ما كان ضمرياً ، والضمري نوعان

  ) .ضربنا(، و) ضربت(ضمري متصل كـ 
  ) .أنت(و) أنا(و) حنن(وضمري منفصل كـ 

)١/٥٤(  

  

) ضربت(حيثُ كلمة ) ضربت ، ضربنا: ( على ذلك أمثلة بقوله -  يرمحه اهللا-وقد ذكر الْمصنف 
  ) .ضربنا ، وضربت(التاء فيها ضمري متصل مبين على الضم يف محلّ رفْع فاعل ، وكذلك 

التاء فيها ضمري متصل مبين على الضم يف محلّ رفْع فاعل ، وامليم واأللف دليل على ) ضربتما(فـ
  .التثنية 
والنون دليل على التأنيث . التاء فيها ضمري متصل مبين على الضم يف محلّ رفْع فاعل ) بنتضر(وكلمة 
  .والبناء 

  :وليعلم أن الفاعل قد يكون ظاهراً وقد يكون مقَدراً 
  .فأما الظاهر فسبق 

  :وأما الْمقَدر فعلى نوعني 
فعل أمر مبين ) خذ(إذ كلمة ) خذ(ل أمر كـ فما كان تقديره واجباً ، مثاله كل فاعلٍ لفع: أما األول 

  .ضمري مستتر وجوباً : والفاعل . على ما يجزم به مضارعه وهو السكون هنا 
  .مقَدراً ومستتراً جوازاً ) جاء(إذ فاعل ) زيد جاء(فالْمقَدر استتاره جوازاً كنحو : وأما الثاين 

بأن املستتر وجوباً ما ال صورة للفظه : وبني ما استتر وجوباً ويفرق النحاة وغريهم بني ما استتر جوازاً 
، ) خذ الكتاب(ال صورة للفظه يف مجلة ) خذ(ففاعل . يف الكالم خالفاً للجائز فقد يكون له صورة 

  ) .زيد جاء زيد(أو ) زيد جاء هو(فقد يكون له صورة بنحو ) زيد جاء(يف ) جاء(خالفاً لفاعل 
  

  عول الذي مل يسم فاعلهباب املف
  )باب املفعول الذي مل يسم فاعله  ( - يرمحه اهللا -يقول الْمصنف 

  :هذا الباب له تسميتان 
  .فباب املفعول الذي مل يسم فاعله : أما األوىل وعليها أكثر املتقدمني 
  .فباب نائب الفاعل : وأما الثانية وعليها أكثر املتأخرين 



وهو االسم ( بقوله - يرمحه اهللا -فعول الذي مل يسم فاعله أو نائب الفاعل مبا ذكره الْمصنف ويعرف امل
  ) .املرفوع الذي مل يذكر معه فاعله

)١/٥٥(  

  

ضرِبت (حيثُ أُسنِد الفعل إىل املفعول ، وقام املفعول محلّ الفاعل ؛ إذ أصل ) ضرِبت هند: (ومثاله 
ندهنداًضرب) ( (ه ديز  ( فذفلما ح)ديث -الذي هو فاعل حقيقة أُسنِد الفعل إىل املفعول ) زفأُن 

؛ وإمنا كان ذلك كذلك ألن الفاعل عمدة يف اجلملة ) ضرِبت(الفعل حىت يوافق تأنيث املفعول فقيل 
  . املثال السابق الفعلية ، البد من وجوده ، فإن مل يكن موجوداً أنيب عنه غريه ، كاملفعول به يف

  .اخل …ويعرف نائب الفاعل بنحو ما ذُكر يف تعريف الفاعل من كونه امساً صرحياً أو مؤوالً 
  )اخل ……فإن كان الفعل ماضياً  (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 

) قيل( وهذا هو األصل يف املاضي ، ويلحق به - بضم أوله وكسر ما قبل آخره -ضرِب : مثاله 
فأصلها ) شد(وأما . فلها حكم ذلك ) قيل(، فهي وإن مل يكسر ما قبل آخرها بنحو ) مد(و) جيء(و
)ددف ) شنصبكسر الدال األوىل ، وهذا موافق ملا ذكره الْم.  

  )اخل…… وإن كان مضارعاً : (قوله 
  .وحنومها ) يشد(و) يقَال( ويلْحق به - بضم أوله وفتح ما قبل آخره -) يضرب(ومثاله 

  :وإمنا يبىن الفعل هنا للمجهول ألحد علتني 
  :أما األوىل 

وذلك حىت تكون ) وبانت لنا ظرافته(بعد قولك ) وعجِنت بالظرافة طينته: (فعلَّة لفظية كقولك 
هي خالفاً آلخر اجلملة الثانية و) وبانت لنا ظرافته(فاعل يف مجلة ) ظرافته(فكلمة . السجعة واحدة 

الختلفت السجعة فَبنِي الفعل للمجهول حىت تكون كلمة ) طينته(؛ إذ هي مفعول به ، فلو قيل ) طينته(
  .مرفوعة ’’ طينته‘‘

  :وأما الثانية 
  ) .سرِق املتاع: (فهي علَّة معنوية كاجلهل بالفاعل وحنو ذلك يف قولك 

  )ظاهر ومضمر: وهو على قسمني : (قوله 
  .ملضمر يف الفاعل سبق معنا الظاهر وا
  ) .ضرِب زيد(يف مجلة ) زيد(ومن الظاهر كلمة 

  ) .ضرِبت(ومن املضمر التاء يف مجلة 



  ) :ضرِب زيد(فجملة 
 رِبلّ له من اإلعراب : ضحفعل ماض مبين للمجهول بناءه على الفتح ال م.  

)١/٥٦(  

  

 ديفاعله اسم مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ألنه نا: ز مسئب فاعل أو مفعول مل ي.  
  ) :ضرِبت(ومجلة 
 رِبفعل ماضٍ مبين للمجهول بناءه على السكون التصاله بضمري الرفع املتحرك : ض.  
  .ضمري متصل مبين على الضم يف محلّ رفْع على أنه نائب فاعل أو مفعول مل يسم فاعله : والتاء 

  
  باب املبتدأ واخلرب

ف يقول الْمنباب املبتدأ واخلرب : (- يرمحه اهللا -ص(  
  :يتعلق ذه اجلملة شيئان 

  :أوهلما 
باب املبتدأ (؛ حيثُ جعله بعد الفاعل ونائبه ، ومجهور النحاة يقدمون ) باب املبتدأ واخلرب: (قوله 
  :على مجيع املرفوعات لعلتني ) واخلرب
مل لفظي خالفاً لغريه ؛ إذ الفاعل سبِق بعامل لفظي وهو كونه مرفوعاً أصالة دون سبق عا: األوىل 
  .الفعل 
  ] .الكتاب[ قاله سيبويه يف -أصالة املبتدأ يف باب الرفع ؛ إذ هو األصل يف املرفوعات : والثانية 

  :وأما الثاين 
  ) .املبتدأ واخلرب(فيتعلق بتعريف لغوي لكلميت 

 معاجلة مبعىن -ابتدأت الشيء ، أي دون معاجلة سابقة : ول فمشتق من االبتداء ، تق) املبتدأ(فأما كلمة 
  ] .التهذيب[ للشيء ، قاله األزهري يف -مفاعلة 

 ومجهور أئمة اللسان على أنه مشتق من - كذا قال بعضهم -فمشتقة من اإلخبار ) اخلرب(وأما كلمة 
  .ا يف نفسي إذا أنبأته به أخربت فالناً مب: اإلنباء ، تقول : وله معان ، ومنها ) خبر(مادة 
  )املبتدأ هو االسم املرفوع العاري عن العوامل اللفظية: ( قوله 

  :هذه اجلملة يتعلق ا شيئان 
  :أحدمها 

املبتدأ هو االسم املرفوع : قول ابن هشام : أنه تعريف اصطالحي للمبتدأ ، وللنحاة فيه عبارات منها 



  .د ارد عن العوامل اللفظية لإلسنا
  :وأما الثاين 

  : السابق يشمل قيوداً - يرمحه اهللا -فهو أنَّ تعريف الْمصنف 
  .الفعل واحلرف : ليخرج ) االسم(قوله : أوهلا 

  .االسم املخفوض واملنصوب : ليخرج ) املرفوع(قوله : وثانيها 

)١/٥٧(  

  

  .هو مبعىن ارد عن العوامل اللفظية العاري أَي اخلايل ، و) العاري عن العوامل اللفظية(قوله : ثالثها 
  .تقَدم لفظ على آخر يعمل فيه من جهة اإلعراب ) : العوامل اللفظية(وحقيقة 
  :مثاله 

)راً(يف مجلة ) زيدمع فكان - وهو الفعل -فهي اسم مرفوع لكن أثر فيه عامل اللفظ ) . ضرب زيد 
  .فاعالً ال مبتدأً 

  :مثال ثان 
فليست مبتدأ ) كان(حيثُ إِا اسم مرفوع لعامل لفظي وهو ) . كان حممد جمتهداً( يف مجلة )حممد(كلمة 

.  
  )واخلرب هو االسم املرفوع املسند إِلَيه: ( قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أما األول 

  .فهو أن هذه اجلملة تعريف اصطالحي للخرب ، وللنحاة فيه عبارات 
  :وأما الثاين 
  :مل على قيود فهو أنه يشت

  .الفعل واحلرف : ليخرج ) االسم(قوله : أوهلا 
  .املخفوض واملنصوب من األمساء : ليخرج ) املرفوع(قوله : وثانيها 
  .أَي إِىل املبتدأ ، واملعىن أنك تخبِر باخلرب عن معىن يتعلق باملبتدأ ) املسند إِلَيه(قوله : وثالثها 
  :مثاله 

هو ، فأسندت إِىل زيد فعل القيام ، وحصل بذلك اإلخبار عنه : أَي ) زيد قَام: (ك اجلملة الفعلية يف قول
  .به 

  :تنبيه 



  .؛ إِذْ هو أهم عالمة للخرب يكشف ا ، ويعرف ) اإلسناد(عند إعراب اجلمل اخلربية ينبغي مراعاة قَيد 
  :فمثالً 
فليست خرب للكلمة اليت ) األبرار(، وأما كلمة ) جاءوا(اخلرب كلمة ) . األخيار األبرار جاءوا(مجلة 

  .هو ايء ، فكان خرباً عن مبتدأ ) املسند(سبقتها ، وإمنا أُخذَ ذلك بداللة اإلسناد ؛ إِذ 
  )زيد قَائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون: حنو قولك : (قوله 

  :يتعلق ا شيئان 
  :أما األول 

  .ية ملا سبقها ، وهو توضيح باملثال فهو أن هذه اجلملة توضيح
  :وأما الثاين 

  :ففيها ثالثة أمثلة 
  ) .زيد قَائم: (قوله :أوهلا 
  :إعرابه 
  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لالبتداء ) : زيد(كلمة 
  .خرب مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : قائم(كلمة 

)١/٥٨(  

  

  ) .مانالزيدان قائ: (ثانيها قوله 
  :إعرابه 
نيابة عن التنوين يف االسم ) النون(مبتدأ مرفوع باأللف ألنه مثىن ، ورافعه االبتداء ، و) : الزيدان(كلمة 
  .املفرد 

  .نيابة عن التنوين يف االسم املفرد ) النون(خرب مرفوع باأللف ألنه مثىن ، و: وكلمة قائمان 
  ) .الزيدون قائمون: (وثالثها قوله 

  :إعرابه 
فيه عوض عن التنوين يف االسم ) النون(مبتدأ مرفوع بالواو ألنه مجع سالمة مذكر و) : الزيدون(كلمة 
  .املفرد 
فيه عوض عن التنوين يف ) النون(خرب املبتدأ مرفوع بالواو ألنه مجع سالمة مذكر و) : قائمون(وكلمة 

  .االسم املفرد 
  :تنبيه 



 -وتأنيثه ويف مجعه وإفراده وتثنيته ، وإىل هذا أشار الْمصنف جيب أن يوافق اخلرب املبتدأ يف تذكريه 
  . باألمثلة الثالثة السابقة -يرمحه اهللا 

  )ظاهر ومضمر: واملبتدأ قسمان : ( قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أما األول 
  .فهو ذكر قسمة املبتدأ وأنه يرجع إِىل قسم ظاهر ، وقسم مضمر 

  :ودليل القسمة شيئان 
اإلمجاع ؛ حيثُ أمجع النحاة واللُّغويني على تقسيم املبتدأ إِىل ذينك القسمني ، وقد حكى : ل األو

  .وكذا غريه ] مهع اهلوامع[اإلمجاع السيوطي يف 
االستقراء ؛ حيثُ استقرأ أئمة اللُّغة والنحو كالم العرب يف هذا الباب فوجدوه ال خيرج عن : والثاين 

  .ذينك القسمني 
  :الثاين وأما 

  .وقد سبق ) ظاهر ومضمر(فيتعلق بتوضيح كلمة 
  )فالظاهر ما تقدم ذكره: (قوله 

  .يعين من األمثلة الثالثة السابقة 
  )اخل…أنا وحنن : واملضمر اثنا عشر وهي : (قوله 

  :فيه ذكر للمضمرات وهي ترجع إِىل ثالثة أشياء 
  :أوهلا 

  ) .أنا ، وحنن(ضمري اخلطاب والتكَلُّم كـ 
  :ومثاله 
  ) .أنا زيد: (قولك 

  .ضمري مبين على السكون يف محلّ رفع مبتدأ ) أنا(حيثُ إِنَّ كلمة 
  .خربه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(

  ) .حنن أهل خري: (فقولك ) حنن(وأما 
  .مبنية على الضم يف محلّ رفع مبتدأ ) : حنن(فكلمة 
  .خرب املبتدأ ) أهل خري(ومجلة 
  :وثانيها 

)١/٥٩(  

  



  ) .أننت(، و) أنتم(، و) أنتما(، و) أنت(، و) أنت(ضمري املخاطبة كـ
  :ومثاله 

)زيد أنت. (  
  .ضمري مبين على الفتح يف محلّ رفع مبتدأ ) : أنت(فـ
  .خربه مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(

  :وثالثها 
  ).هن(، و) هم( و،) مها(، و) هي(، و) هو(ضمري الغيبة كـ 

  :مثاله 
  .هو زيد : قولك 
  .ضمري مبين على الفتح يف محلّ رفع مبتدأ ) : هو(فكلمة 
  .خرب املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : وزيد 
  )أنا قائم وحنن قائمون وما أشبه ذلك: حنو قولك : (قوله 

  .فيه إيضاح باملثال للقسم الثاين وهو املضمر ، وسبق 
  )مفرد وغري مفرد : واخلرب قسمان: ( وله ق

  :يتعلق به شيئان 
  :أما األول 

  .االستقراء : فتقسيمه اخلرب إِىل ذينك القسمني ، ودليله 
  :وأما الثاين 

  ) .هو زيد(يف مجلة ) زيد(ما مل يكن مجلة كـ : يقْصد ا ) مفرد(فيتعلق مبعىن كلٍ ، فكلمة 
  )غري مفرد(وأما قوله 

  :فيشمل نوعني 
  :أما األول 

  :جلملة ، وهي نوعان فا
  :أحدمها 

  ) .زيد جاريته ذاهبة: (مجلة امسية ، مثَّلَ لَها الْمصنف بقوله 
  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(فكلمة 

  )زيد(خرب لـ ) : جاريته ذاهبة(واجلملة االمسية 
  :وثانيها 

  ) .زيد قَام أبوه: (اجلملة الفعلية ، ومثَّلَ لَها الْمصنف بقوله 
  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(إِذْ كلمة 



  ) .زيد(خرب لـ) : قام أبوه(واجلملة الفعلية 
  :وأما الثاين 

  :فشبه اجلملة ، وهو نوعان 
  :أما األول 

  ) .زيد يف الدارِ: (فاجلار وارور ومثَّلَ لَه الْمصنف بقوله 
  .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : زيد(فكلمة 

  ) .زيد(خرب لـ ) : يف الدار(وشبه اجلملة املكون من اجلار وارور 
  :وثانيها 

  :الظرف وهو نوعان 
  .ظرف زمان 

  .وظرف مكان 
  ) .زيد عندك: ( بقوله - يرمحه اهللا -ومثَّلَ لَه الْمصنف 

  . الظاهرة على آخره مبتدأ مرفوع بالضمة) : زيد(فكلمة 

)١/٦٠(  

  

  ) .زيد(خرب لـ : وشبه اجلملة املكون من ظرف املكان 
  :مث هاهنا فوائد تتعلق مبا سبق 

  :األوىل 
  .أن اخلرب إذا كان مجلة ولَيس يف معىن املبتدأ فالبد من رابط بينه وبني املبتدأ يربطه باملبتدأ 

  ) .وهزيد قَام أب: (الضمري يف قولك : مثاله 
والرابط بينها وبني املبتدأ الضمري يف ) قام أبوه: (مبتدأ خربه اجلملة الفعلية وهي ) : زيد(حيثُ إِن كلمة 

  ) .أبو زيد( أي -ألنه يعود على املبتدأ ) أبوه( كلمة 
  .} ولباس التقوى ذلك خري { اإلشارة كما يف قوله تعاىل : ومن الروابط 

  .فوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف مبتدأ مر) : لباس(فـ 
  .مضاف إليه خمفوضة بالكسرة الْمقَدرة على آخره منع من ظهورها التعذر ) : التقوى(و

، ) لباس(مكَونة من مبتدأ ثان ، وخرب له يف محلّ رفْع خرب للمبتدأ األول وهو ) : ذلك خري(ومجلة 
وهو ما يسمى عند النحاة برابط اإلشارة ؛ ) ذلك(وجودة يف كلمة والرابط بني هذه اجلملة واملبتدأ م

  .فحصل الربط ) لباس(اسم إشارة فيها إشارة إىل شيء وهو ) ذلك(ألن كلمة 



  .} احلاقةُ ما احلاقةُ { : إعادة املبتدأ بلفظه ، مثاله : ومن الروابط 
  .خره مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آ: األوىل ) احلاقة(فكلمة 

وهذه اجلملة االمسية يف محلّ ) احلاقة(وخرب وهو ) ما(مجلة امسية مكَونة من مبتدأ ثان وهو ) : ما احلاقة(
  .رفْع خرب للمبتدأ األول ، والرابط بينها وبني املبتدأ األول هو إعادة املبتدأ بلفظه 

  :تنبيه 
  :إليهما إمنا يكون الرابط متيقناً وجوده بشرطني سبق اإلشارة 

  :أوهلما 
 أن يكون اخلرب مجلة امسية أو فعلية ، فإذا مل يكن مجلة فال رابط حينئذ.  

  :والثاين 
: أن ال يكون اخلرب يف معىن املبتدأ ؛ إذ لو كان يف معىن املبتدأ فال رابط بينهما؛ ألن اجلميع مبعىن ، مثاله 

  .} قل هو اهللا أحد  { - عز وجل -قول اهللا 
  .مبتدأ : ) هو(كلمة 

)١/٦١(  

  

 وال -) أحد( وهو كلمة - وخربٍ له -) اهللا( وهو كلمة -مجلة امسية مكَونة من مبتدأ ثان ) : اهللا أحد(
الشأن : ومعناه تقديراً ) ضمري القصة والشأن(تسمى عند النحاة بـ ) هو(رابط حينئذ ؛ ألن كلمة 

  .) هو اهللا أحد(الذي هو اهللا أحد ، كان كذلك 
  :الثانية 

  .قد يتعدد اخلرب للمبتدأ الواحد 
  :مثاله 
  ) .زيد شجاع كاتب: (قولك 
  :مبتدأ له خربان ) زيد: (فكلمة 
  ) .شجاع: (األول 
  ) .كاتب: (والثاين 

  .} يرِيد فَعالٌ لما . ذُو الْعرشِ الْمجِيد . وهو الْغفُور الْودود { : قوله تعاىل : ومن األمثلة 
  :، هلا أكثر من خرب ) هو: (فاملبتدأ كلمة 

  .الْغفُور : أوهلا 
  .الْودود : وثانيها 



  .ذُو الْعرشِ الْمجِيد : وثالثها 
  .فَعالٌ لما يرِيد: ورابعها 

  
  باب العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب

  )لداخلة على املبتدأ واخلرب باب العوامل ا ( - يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
 بذكر ما يدخل على املبتدأ أو اخلرب من عوامل تغير حكمه - يرمحه اهللا -هذا الباب عقده الْمصنف 

عند ) النواسخ(السابق من كونه مرفوعاً باالبتداء يف املبتدأ ، وبالرفع يف اخلرب وتسمى تلك العوامل بـ 
نسخت الشمس : مجع ناسخ ، والناسخ هو الرافع املزيل ، تقول ) : اسخالنو(مجهور النحويني ، وكلمة 
   .-) الصحاح( قاله اجلوهري يف -الظل ؛ إذا أزالته ورفعته 

  .وتلك العوامل والنواسخ ترجع إىل أشياء ثالثة بدليل االستقراء لكالم العرب
  )اخل…… وهي ثالثة أشياء  ( - يرمحه اهللا -قال الْمصنف 

 ذه اجلملة شيئان يتعلق:  
  :أما األول 

ودليله االستقراء .  العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب بثالثة أشياء - يرمحه اهللا -فحصر الْمصنف 
   .-) األشباه( قاله السيوطي يف -الصحيح 
  :والثاين 

  :ذكْر الْمصنف للعوامل الثالثة وهي نوعان 
  :األول 

  :أفعال وهي شيئان 
  .كان وأخواا : ما أوهل

  .ظننت وأخواا : والثاين 
  :أما النوع الثاين 

)١/٦٢(  

  

  .إنَّ وأخواا : فحروف وهي 
  :فائدتان 
  :األوىل 

  ) .ظننت(و) إنَّ(و) كان(؛ إذ املعىن نظائرها ، وسيأيت ذكر نظري ) وأخواا: (تتعلق بقوله 



  :والثانية 
ترفع املبتدأ بغري ما رفع به قبلُ وهو ) كان( العوامل الثالثة فـاملبتدأ أو اخلرب يتغري حكمهما بدخول

ينصب املبتدأ بعد أن كان مرفوعاً ، ويرفع ) إنَّ(االبتداء ، وتنصب اخلرب بعد أن كان مرفوعاً ، وعامل 
  .فإا تنصب املبتدأ واخلرب ) ظَن(اخلرب بغري ما رفع به سابقاً ، وكذلك عامل 

كان ( اسم يتعلق ما عند دخول تلك العوامل الثالثة فيسمى املبتدأ امساً وفاعالً مع وللمبتدأ واخلرب
  .مفعوالً أول ) ظَن وأخواا(امساً فقط ، ويسمى مع ) إنَّ وأخواا(، ويسمى مع ) وأخواا

ال ) إنَّ وأخواا(أو )  وأخوااكان(خرباً السم ) إنَّ وأخواا(، و) كان وأخواا(وأما اخلرب فيسمى مع 
  .مفعوالً ثانياً ) ظَن وأخواا(خرباً للمبتدأ فاختلفت تسميته عما كان ، ويسمى مع 

  
  )اخل… فأما كان وأخواا(قوله 

  :وهي أا تعمل عملني ) كان وأخواا(هذه اجلملة تتعلق حبكم 
  :أما األول 
) كان(، واسم اخلرب إىل خرب اسم ) كان(تغري اسم املبتدأ إىل اسم إذ ي) اسم املبتدأ واخلرب(فيتعلق بـ 

  .وسبق 
  :والثاين 

ال باالبتداء وسبق ، وخربه يكون ) كان(يسبق مرفوعاً بـ ) كان(يتعلق باإلعراب حيثُ إِن اسم 
  .منصوباً 
  :مثاله 
  ) .كان زيد قائماً : (قولك 
  :إعرابه 
   .فعل ماض ناقص مبين على الفتح: كان 
 ديمرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) كان(اسم : ز.  
  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) كان(خرب اسم : قائماً 
  )اخل… وهي كان وأمسى وأصبح : (قوله 

  :يتعلق ذه اجلملة شيئان 
  :أما األول 

 وظل ، وبات ، أمسى ، وأصبح ، وأضحى ،: حيثُ إِن أخواا ثالثة عشر ) كان وأخواا(فذكر 
  .وصار ، ولَيس ، وما زال ، وما انفك ، وما فتئ ، وما برح ، وما دام 

  :والثاين 



)١/٦٣(  

  

  ) :كان(على أقسام من حيثُ عملها عمل ) كان(أن أخوات 
  :أما القسم األول 
م عليها حيثُ تقد) مادام(املصدرية الظرفية عليه ، وهو فعل ) ما(بشرط تقدم ) كان(فما يعمل عمل 

  ) .ما(
ومعىن كوا ظرفية يعين . وهو الدوام ) دام(مصدرية يعين تؤول بـ مصدر من الفعل ) ما(ومعىن كون 

  .تقَدر بظرف زمان 
  :مثاله 

  .؛ إذ التقدير مدة دوامي حياً } ما دمت حياً { :  حكاية - عز وجل -قول اهللا 
  .ظرف زمان ) : مدة(فـ 
  ) .كان(املصدرية الظرفية فعملت عمل ) ما(قت دام بـ فسب) دام(مصدر من : دوام 

  :وأما القسم الثاين 
النهي والدعاء ، وأضاف : بشرط تقدم نفي عليه أو شبه النفي ، وشبهه شيئان) كان(فما يعمل بعمل 

  .بعضهم االستفهام 
  :وما يشترط فيه ذلك أربعة أفعال

  .ما زال : أوهلها 
  .ما انفك : وثانيها 
  .ما فتئ : ها وثالث

  .ما برح : ورابعها 
  :مثاله 
لتقدم النهي ) كان(فقد عملت عمل ) ال تقف هاهنا(، بعد قولك له ) ما تزال واقفاً يا عمرو: (قولك 

إذا بدئ ا من أول الكالم ، بل ) كان(عليها ؛ ومن ثَم يعلم أن تلك األفعال األربعة ال تعمل عمل 
  .ا إما حقيقة أو تقديراً البد من كالم سابق هل
  :وأما القسم الثالث 

  .بال شرط وهي بقية األفعال ) كان(فما يعمل عمل 
  :مثاله 
  ) .لَيس عمرو شاخصاً: (قولك 
  .فعل ماض مبين على الفتح) : لَيس(فكلمة 



  .مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) لَيس(اسم ) : عمرو(و
  ). زائدة ، هذه الواو تكتب وال تنطَق)واو(عمرو يكتب بـ (

  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) لَيس(خرب اسم : شاخصاً 
  )وما تصرف منها( قوله 

  :يتعلق ذا اجلملة شيئان 
  :أوهلما 

  .جميء تلك األفعال ماضية وأمراً ومضارعاً : معىن التصرف ؛ إذ معناه 
فاألفعال ) . تكون ، ويكون ، وأكون: (، ومثال املضارع ) كن: (مر ، ومثال األ) كان: (مثال املاضي 

  .السابقة تعمل عملها يف مجيع تصرفاا 
  :وأما الثاين 

)١/٦٤(  

  

  :فهو أن يعلم أن ثلث األفعال من حيثُ التصرف على أقسام ثالثة 
  :األول 

، واجلمهور على أنه ال ) ما دام(لف يف واخت. باتفاق ) لَيس(ما ال يتصرف وإمنا يأيت ماضياً فقط وهو 
  .يتصرف عن املاضي 

  :وأما الثاين 
ما زال ، وما انفك ، وما فتئ ، وما : (فما ال يأيت أمراً ، وإمنا يأيت ماضياً ومضارعاً وهو أربعة أفعال 

  ) .برح 
  :وأما الثالث 

  .فما تصرف ماضياً ومضارعاً وأمراً وهو بقية األفعال 
  )ذلك ……تقول  ( - يرمحه اهللا -مصنف قال الْ

   .- أعين املثلني املذكورين -فيه ذكر أمثلة على العوامل السابقة وسبق ذكرمها ضمناً وإعراما 
  :فائدة 

يتعلق بوقت املساء ) أمسى(يدل على الكينونة ، وفعل ) كان(األفعال املذكورة سابقاً لكلٍ معىن ، ففعل 
يتعلق باليوم ) ظل(يتعلق بوقت الضحى ، وفعل ) أضحى(وقت الصباح ، وفعل يتعلق ب) أصبح(، وفعل 

يتعلق بالصريورة وهو صريورة الشيء ) صار(يتعلق بوقت البيات وهو الليل ، وفعل ) بات(كله ، وفعل 
 ما زال ، وما انفك ،(يتعلق بالنفي ، وكذلك ) لَيس(من شيء إىل شيء وهو ما يسمى باالنتقال ، وفعل 



وقد تسحب معاين تلك األفعال لتعطي معىن . يتعلق بالدميومة ) ما دام(، وفعل ) وما فتئ ، وما برِح
؛ وأنت ال تقصد وقت الصباح ) أصبح زيد تاجراً: (كقولك . عاماً كمعىن النفي أو االنتقال وحنومها 

  .وإمنا تقصد االنتقال أي انتقل من فقر إىل جتارة وحنو ذلك 
نقْصاا عن حقيقة الفعل ؛ : وما معها من أخوات تسمى باألفعال الناقصة لعلَّة وهي ) كان(م أن ثُم اعل

  :إذ حقيقة الفعل حتوي أمرين 
  .الزمان واحلدث ، فَجردت من احلدث ، وبقي الزمان ، وقيل غري ذلك 

  
  )اخل…… وأما إن وأخواا  (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 

  :ملة يتعلق ا شيئان هذه اجل
  :أوهلما 

 أخر ذكْر احلروف اليت تنسخ املبتدأ واخلرب بعد األفعال ؛ ألا أدىن مرتبة - يرمحه اهللا -أن الْمصنف 
   .- وسبق -من األفعال 

  :والثاين 

)١/٦٥(  

  

أا تنصب املبتدأ : وعملها ) . وأخواا: (نظائر تأيت وهي ما عبر عنها الْمصنف بقوله ) إنَّ(أنَّ لـ 
  .ويسمى امساً هلا ، وترفع اخلرب ويسمى خرباً المسها 

  )اخل …… وهي إن وأن  ( - يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
وضرب على ذلك . ونظائرها ، ولكلٍ معىن يأيت ) إنَّ (- يرمحه اهللا -هذه اجلملة ذكر فيها الْمصنف 

  :مثلني 
  ) . زيداً قائمإنَّ: (األول 
  :وإعرابه 

  .حرف توكيد ونصب مبين على الفتح : إنَّ 
  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) إنَّ(اسم : زيداً 
 مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) إنَّ(خرب اسم : قائم.  

  ) .ليت عمراً شاخص(فـ : وأما الثاين 
  :وإعرابه 
  .لفتح حرف نصب ومتين مبين على ا: ليت 



  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) ليت(اسم : عمراً 
 مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) ليت(خرب اسم : شاخص.  
  )وما أشبه ذلك: (قوله 

  .يعين من األمثلة 
  )اخل..ومعىن إنَّ وأنَّ للتوكيد ، ولكن لالستدراك  (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 

  : معىن احلروف السابقة ، وأرجعها إىل مخسة معان - يرمحه اهللا - الْمصنف هذه اجلملة ذكر فيها
  :التوكيد : أوهلا 
إنَّ زيداً : (تقول . تقرير الشيء ، وهو هنا تأكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ : التأكيد ، واملقصود به : ويقَال 
قائم ( بـ ديفأكدت قيام ز)ّستعمل مع حرفني  -بالفتح -) أَنَّ(وكذلك ) إنوهذا املعىن ي:  

   .- بكسر اهلمزة -إنَّ : األول 
  . ، مع تشديدمها - بفتح اهلمزة -أنَّ : والثاين 
  :االستدراك :وثانيها 
  .تعقيب شيء على شيء : ومعناه 
  :مثاله 

 ، فال يبتدأ كالم حىت يتم االستدراك) لكن(؛ ومن ثَم البد من أن يسبِق حرف ) زيد صاحل لكنه جاهلٌ(
  .ا من أول اجلمل 

   .- بتشديدها -فحسب ) لكن(وحرف االستدراك هو 
  :التشبيه : وثالثها 

  .ومعناه تشبيه اخلرب باملبتدأ 
  :مثاله 

   .- بتشديدها -) كأنَّ(فأنت تشبه بني الرجلني ، وللتشبيه حرف واحد وهو ) كأن زيداً عمرو(

)١/٦٦(  

  

  :التمين : ورابعها 
  .هو طلب ما هو حمال يف العادة أو ميكن وقوعه لكن مبشقة وعسر و

  :قول الشاعر : مثال األول 
  أال ليت الشباب يعود يوماً فأخربه بِما فعل املشيب

  .وفيه متين الشيخ أن يعود له شبابه ، ليخبِر الشباب بأوجاع الشيخوخة وأمراضها وهذا حمال يف العادة 



ليت عندي ماالً فأُنفقه يف سبيل اهللا ؛ إذ جميء املال إىل الفقري قد ال :  قول الفقري :ومثال املعىن الثاين 
  .يتحقق بسهولة 

  :الترجي والتوقع : وخامسها 
  :ومها معنيان 

لعل اهللا يرمحنا : (كقول املؤمن . الترجي من رجا يرجو رجاًء ، وهو طلب وقوع الْممكن عادة : أوهلما 
دييا ز. (  
  ) .لعل زيداً يصبح عاملاً: (كقولك . التوقع ، وهو إما إشفاقاً أو حنوه : والثاين 
  :فائدة 
 أحكام - بدون تشديد -) كأنْ( ، و- بدون تشديد -) لكن( ، و- بدون تشديد مع فتح -) أَنْ(لـ 

   .- إن شاء اهللا -تأيت يف املطوالت 
  

  )اخل……وأما ظننت وأخواا  ( - يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :هذه اجلملة يتعلق ا شيئان 

  :أوهلما 
) ظَن وأخواا(وعوامل كلٍ ؛ ألن محلّ ) إنَّ(و) كان(على األولَني ) ظَن وأخواا(تأخري الْمصنف ذكر 

من نواسخ ) ظَن وأخواا(املنصوبات ال املرفوعات ، والكالم هنا عن املرفوعات أصالة ؛ ولكن ألن 
  .رب ذُكرن هنااملبتدأ واخل
  :والثاين 

هلا عمل يف املبتدأ واخلري ، ) وأخواا(وما معها من النظائر وهي ما عبر عنها الْمصنف بقوله ) ظَن(أن 
ظَن (فهي تنصب املبتدأ ويسمى مفعوهلا األول ، وتنصب اخلرب ويسمى مفعوهلا الثاين ؛ ولذا فإن 

  :ثالثة تشتمل على أمور ) وأخواا
  .الفاعل ، ألا فعل تام : أوهلا
  .ظننت زيداً شاخصاً : مثاله 
  :إعرابه 
 فعل ماض مبين على السكون ، التصاله بضمري الرفع املتحرك : ظَن.  

  .ضمري متصل مبين على الضم يف محلّ رفْع فاعل : والتاء 
  .مفعوالً أول : وثانيها 
  .مفعوالً ثان :وثالثها 

  .ظننت زيداً شاخصاً : ومثال ذلك 
  إعرابه



)١/٦٧(  

  

  .سبقت : ظننت 
  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) ظَن(مفعول أول لـ: زيداً 

  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) ظَن(مفعول ثان لـ: شاخصاً 
  )اخل ……وهي ظننت وحسبت  ( - يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :ا وهي أقسام من حيثُ املعىن وأخوا) ظَن(فيه ذكر لـ
  :القسم األول 

  :ما يفيد الرجحان ، وهي أفعالٌ 
  .من الظن ) ظننت: (أوهلا 

  . من احلسبان - بكسر السني املهملة -) حِسبت: (وثانيها 
اء  فكُِسرت اخلاء وسكِّنت الي- بكسر الياء التحتية مع فتح اخلاء -خيِلْت : ، أصلها ) خلْت: (وثالثها 

  .ثُم حذفت ، وقيل غري ذلك من العلل الصرفية
  .من الزعم وهو االدعاء لغة ) زعمت: (ورابعها 
  :ومثاهلا 

  ) .ظننت زيداً منطلقاً ، وخلْت عمراً شاخصاً: (ما ذكره الْمصنف بقوله 
  :والقسم الثاين 

  :ما أفاد العلم ، وهي ثالثة أفعال 
  .واملقصود ا هاهنا رؤية القلب الذي مبعىن االعتقاد ال رؤية العني الباصرة من الرؤية ، ) رأيت: (أوهلا 

  .من العلم ) علمت: (وثانيها 
  .وجدان الشيء والظفر به ، وحنوه من املعاين : من الوجدان ، أي ) وجدت: (وثالثها 
  :ومثاهلا 

  ) .رأيت احلق باطالً(
  :والقسم الثالث 

  :عالن ما أفاد معىن التصيري ، وفيه ف
  .من االختاذ ) اختذت: (أوهلما 
  .من اجلعل ) جعلت: (والثاين 
  :ومثاله 

  .اختذت املاء زاداً 



  :وأما القسم الرابع 
  ) .مسعت(فما أفاد السماع وهو 

  :ومثاله 
  ) .مسعت الناس يقولون قوالً فقلته: (ما جاء يف احلديث حكاية 

  :إعرابه 
  .ون التصاله بضمري الرفع املتحرك فعل ماض مبين على السك) مسع: (مسعت 
  .ضمري متصل مبين على الضم يف محلّ رفْع فاعل : والتاء 
  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) مسع(مفعول أول لـ: الناس 
  ) .مسع(مجلة فعلية يف محلّ نصب مفعول ثان لـ : يقولون 

)١/٦٨(  

  

يف أخوات ظَن ألا من ) مسعت(إدخاله : نكروا على ابن آجروم أن مجعاً من الشراح وغريهم أ: وليعلم 
أفعال احلواس وهي ال تتعدى إىل مفعولني بل إىل مفعول واحد ، وعلى هذا مجهور النحويني من أن 

  .ال تتعدى إال ملفعول واحد ) مسع(
ولعل الْمصنف تبعه يف تعمل عملها ، ) ظن(من أخوات ) مسعت: (لكن ذهب أبو علي الفارسي إىل أنَّ 

   .- وهو من األقوال الشاذة أليب علي -ذلك 
  :فائدة 

وأخواا يسميها بعض بأفعال القلوب ، ويسميها بعض باألفعال املتعدية يعين إىل مفعولني ، ) ظننت(
: فاملقصود ا ويسميها بعض بأفعال الشك ، وهي تسمية الشيء ببعض معانيه ، أما أفعال القلوب 

) علم( ، و- وسبق أا متعلقة باالعتقاد محلّ القلب هنا -) رأى(األفعال اليت تتعلق بالقلوب كـ 
  .وحنوها املفيدة للشك والرجحان ) ظننت(وكذلك الشك فإنه يتعلق بـ. وحمله القلب هنا وحنومها 

  .على قول مجاهري النحويني ) عتمس(أما تسميتها باألفعال املتعدية فهذا وصف جلميعها سوى 
  

  باب النعت
  )اخل.. النعت تابع للمنعوت يف رفْعه: باب النعت (- يرمحه اهللا -يقول الْمصنف 

  :يتعلق به شيئان ) باب النعت(قوله 
  :أوهلما 

  .نعت املرُء الشيء إذا وصفه بشيء يتعلق به : إذ هو من قوهلم : تعريف النعت لغة 



  :وأما الثاين 
  .وهو وصف اسمٍ السمٍ يتبعه يف اإلعراب والتعريف والتنكري: فتعريفه اصطالحاً 

  :مثاله 
  ) .قام زيد العاقل: (قولك 
  .فعل وفاعل ) : قام زيد(فـ

 ألنه فاعل ، وكذلك يأخذ حكم - وهو الرفع هنا -إعراباً ) زيد(يأخذ حكم ) زيد(نعت لـ : العاقل 
  . ألنه يقْصد أحد أشخاص زيد أو شخصاً معيناً -هو هنا معرفة  و-التعريف والتنكري 

  :فائدة 
هذا الباب يسميه بعضهم بباب النعت ، ويسميه آخرون بباب الصفة ، ويسمى كذلك بباب الوصف ، 

  .وكلها أمساء صحيحة 
  )النعت تابع للمنعوت(قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أوهلما 

)١/٦٩(  

  

  .يف املثال نفسه ) العاقل(يف املثال السابق يسبق النعت وهو ) زيد( أن املنعوت وهو هو
  :وأما الثاين 

  :فهو أن النعت قسمان 
  :أما القسم األول 

االسم التابع للموصوف الرافع لضمريٍ مستتر يعود على املوصوف أو : فنعت حقيقي ، ويعرف بأنه 
  .املنعوت 
  ) .لعاقلُقام زيد ا: (مثاله 
  :إعرابه 
  .فعل ماض مبين على الفتح : قام 
 ديفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : ز.  

ترفع ضمرياً مستتراً ) العاقل(مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخره ، وكلمة ) زيد(صفة لـ : والعاقل 
  .وهذا الضمري يرجع إىل زيد ) هو(تقديره 

  :وأما القسم الثاين 



 ضمري - أي االسم الظاهر -االسم التابع ملوصوفه الرافع السمٍ ظاهر اتصل به : سببي وهو فنعت 
  .يعود على املوصوف 

  ) .قام زيد العاقلُ أبوه: (مثاله 
  .سبق إعراا ) : قام زيد العاقلُ(فـ

يثُ رفع بالواو ألنه ح) أبو: (نعت سببي ألا تسببت يف رفْع اسم ظاهر وهو ) : العاقل(إال أن كلمة 
ضمري متصل يف محلّ خفض مضاف إليه يعود على : واهلاء . من األمساء الستة أو اخلمسة ، وهو مضاف

  ) .زيد(املوصوف وهو 
  :تنبيه 

 ضمرياً مستتراً أو امساً -يف املثالني السابقني ) العاقل( الذي هو كلمة -يف كال القسمني يرفَع النعت 
  .به ضمري ، ويكون النعت حينئذ كالفعل ، يقَدر له فعلٌ من لفظه ، وما بعده يكون فاعالً ظاهراً اتصل 

  ) .فعل(ال أا ) فعل(يف املثالني السابقني هي يف تقدير ) العاقل(فكلمة 
  .فاعل يف محلّ رفْع : يف املثال األول ) هو(وكلمة 

من األمساء الستة أو اخلمسة وهو مضاف واهلاء مضاف إليه فاعل مرفوع بالواو ألنه : أبو : وكلمة أبوه 
.  

  )اخل …… يف رفْعه ( قوله 
  .النعت احلقيقي والسببي يشتركان يف شيئني ، وخيتلفان يف شيئني 

  :أما اشتراكهما ، فيشتركان يف شيئني 
  :األول 

إن كان منصوباً نصب ، وإن كان اإلعراب ، حيثُ يتبع النعت فيهما منعوته ، فإن كان مرفوعاً رفع ، و
  .خمفوضاً خفض 

  :أما الثاين 

)١/٧٠(  

  

فالتعريف والتنكري ، حيثُ إِن النعت يتبع منعوته يف ذلك ، فإن كان املنعوت معرفة عرف نعته ، وإن 
  .كان نكرة نكّر نعته 

لى شخص معينٍ فكان معرفة ، فَعرف منعوت وهو علَم ع) زيد(قام زيد العاقل ؛ إذ كلمة : مثال املعرفة 
  ) .العاقل(الْمعرفة فقيل ) ال(نعته بـ

) رجل(وهي نكرة ، ألن كلمة ) رجل(نعت لـ) عاقل(فكلمة ) مررت برجلٍ عاقلٍ: (ومثال النكرة 



  .نكرة فتتبعها 
  :وأما اختالفهما ففي شيئني 

  :األول 
 يف النعت احلقيقي يتبع منعوته يف التذكري والتأنيث ، خالفاً )النعت(يف التذكري والتأنيث حيثُ إِنَّ 

  .للنعت السببي فإنه يتبع ما بعده تذكرياً وتأنيثاً 
  :مثال احلقيقي 

  .يف تذكريها ) زيد(نعت تبعت كلمة ) العاقل(، فكلمة ) قام زيد العاقل: (قولك 
  :ومثال السببي 

يف تأنيثها ، ومل ) أمها(تبعت كلمة ) هند(نعت لـ) العاقلة(فكلمة ، ) رأيت هنداً العاقلة أمها: (قولك 
  .وإن كانت مؤنثة املعىن مذكرة اللفظ ) هند(تتبع كلمة 
  :وأما الثاين 

يف النعت احلقيقي يتبع منعوته يف اجلمع واإلفراد ) النعت(حيثُ إنَّ . ففي اجلمع واإلفراد والتثنية 
  .والتثنية 
  .تبعت منعوا يف التثنية فثُني ) احملمدين(نعت لـ) العاقلني(؛ إِذْ كلمة ) ين العاقلنيرأبت احملمد: (مثاله 

  .خالفاً للنعت السببِي فإنه ال يكون إال مفرداً 
  .نعت وهي مفردة مل تتبع منعوا يف التثنية ) العاقل(، فكلمة ) جاء الزيدان العاقل أبومها: (مثاله 

  )بالعاقل ……تقول  (-ه اهللا  يرمح-قال الْمصنف 
  :حاصله ذكر أمثلة تتعلق بالنعت احلقيقي 

وزيد ) زيد(نعت لـ) العاقل(قام زيد العاقلُ ، وهو مثال يف حالة الرفع ؛ إذ كلمة : فمثال األول هو 
  .مرفوع ، فكانت كذلك 

وهو منصوب ) زيد(لعاقل نعت لـرأيت زيداً العاقلَ ، وهو مثال حلالة النصب ؛ ألن ا: وأما الثاين فـ 
  .، فتبعته يف النصب 

)١/٧١(  

  

) زيد(نعت لـ) العاقل(مررت بزيدٍ العاقلِ ، وهو مثال على حالة اخلفض ؛ إذ كلمة : وأما الثالث فـ 
  .وهو خمفوض حبرف اجلر فتبعته 

رأيت (، ويف حالة النصب بـ ) جاء زيد العاقلُ أبوه(وأما النعت السببي فيمثل له يف حالة الرفع بـ
  ) .مررت بزيد العاقلِ أبوه(، ويف حالة اخلفض بـ ) زيداً العاقلَ أبوه



  )اخل …االسم املضمر : واملعرفة مخسة أشياء  ( - يرمحه اهللا -يقول الْمصنف 
 النكرة ذكراً ، لعلو  ، وقدم املعرفة علىاملعرفة والنكرة - يرمحه اهللا -هذه اجلملة ذكر فيها الْمصنف 

  .مرتلتها مع أن كثرياً من النحويني يقدمون النكرة ؛ ألا األصل ؛ وألن املعارف مستخرجة منها 
  :فلتقدمي الْمصنف املعرفة على النكرة وجهان 

  :أما األول 
  .فسبق وهو علو مرتبة املعرفة على النكرة 

  :وأما الثاين 
عدد أسهل من معرفة ما هو أوسع منه دائرة وبدون حد وعدد ، وهو ما فألن معرفة الشيء احملدد ذا ال

  .يسميه العارفون مبراعاة التدرج يف التعليم 
 املعرفة والنكرة هنا حتت باب النعت ؛ لتعلقها بباب النعت حيثُ - يرمحه اهللا -وإمنا ذكر الْمصنف 

   .- أي كونه نكرة - ، وتنكريه -فة  أي كونه معر-سبق أن النعت يتبع منعوته يف تعريفه 
  ما هي املعرفة وما هي النكرة ؟: فقد يقول قائل 
  .إىل أخر كالم الْمصنف ) …االسم املضمر : املعرفة مخسة أشياء : (فكان اجلواب 

  )املعرفة: (قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
عرفت الشيء معرفة :  والراء والفاء ، ومنها قوهلم تعريفه من حيثُ اللُّغة ؛ إذ أنه يرجع إىل مادة العني

  .إذا عقلته وعلمت به وأدركته 
  :وأما الثاين 

  .ما دلَّت علَى معينٍ بعيد لفظي أو معنوي : فهو تعريفها من حيثُ االصطالح ، وتعرف بأا 
  :مثال القَيد اللفظي 

  ) .لالرج(التعريفية على النكرات ككلمة ) ال(دخول 
  :ومثال املعنوي 

  .اسم اإلشارة ؛ ألنه يدل على معينٍ بواسطة اإلشارة ، واإلشارة شيء معنوي
  )مخسة أشياء(قوله 

)١/٧٢(  

  



  :يتعلق به شيئان 
  :أوهلما 

  :ودليل ذلك شيئان . حصره املعارف كُلَّها يف أشياء مخسة 
  :األول 

ثُ استقرأ أئمة اللُّغية والنحو الكلمات العربية فوجدوا املعارف ال خترج عن تلك االستقراء التام ؛ ح
  .األشياء اخلمسة 

  :والثاين 
  .وكذا غريه ] حاشيته على التصريح[الصبان يف : اإلمجاع ؛ وقد حكاه عن أئمة اللُّغة غري واحد ومنهم 

  :وأما الثاين 
نهم وبني الْمصنف لفظي ؛ إِذْ إِنَّ فهو أن املشهور عند النحويني عد املعارف بست ، واالختالف بي

اجلمهور يذكرون اسم اإلشارة واالسم املوصول كُال على حدة خالفاً للمصنف فقد ذكرمها باسم واحد 
  ) .االسم الْمبهم(، وهو قوله 

  )أنا وأنت : االسم املضمر حنو (قوله 
  :يتعلق به ثالثة أشياء 

  :أوهلا 
 ة أن املضمر والضمري مبعىنبيد التكَلُّم أو اخلطاب أو الغنٍ بقَييعلَّ على مواحد ، وهو ما د.  

  ) .أنا: (فمثال قَيد التكَلُّم 
  ) .أنت: (ومثال قَيد اخلطاب 
  ) .هو: (ومثال قَيد الغيبة 

  :وثانيها 
  :هو أن الضمائر ثالثة أنواع 

  :أوالً 
  :وهي ضمريان . ضمائر التكَلُّم 

  :أوهلما 
  . ، وهو يدل على الْمتكَلِّم املفرد )أنا(

  :والثاين 
  :، وهو يدل على أحد شيئني ) حنن(

  .اجلماعة الْمتكَلِّمة : األول 
  .املفرد الْمعظِّم لنفسه : الثاين 
  :ثانياً 



  :ضمائر اخلطاب ، أو املخاطبة وهي مخسة 
  :األول 

)للمفرد املخاطب ) أنت ،.  
  :الثاين 

)اء للمفردة املخاطبة ، بكسر الت) أنت.  
  :الثالث 

  .، للمثىن أو االثنني سواء أكانا ذكرين أم أنثيني أم ذكراً وأنثى) أنتما(
  :الرابع 

  .، للمخاطبني الذكور ) أنتم(
  :اخلامس 

  .، للمخاطبات من اإلناث ) أننت(
  :ثالثاً 

  :ضمائر الغيبة ، وهي مخسة 
  :األول 

  .، للغائب املفرد الذكر ) هو(
  : الثاين

  .، للغائبة املفردة ) هي(
  :الثالث 

  .، لالثنني أو املثىن سواء أكانا ذكرين أو أنثيني أو ذكراً وأنثى) مها(
  :الرابع 

  .، للغائبني الذكور ) هم(
  :اخلامس 

  .، للغائبات اإلناث ) هن(

)١/٧٣(  

  

  :وثالثها 
وضمائر اخلطاب أو ) أنا(التكَلُّم بـومها ضمائر : فيه متثيل على الضمائر بنوعني ) حنو أنا وأنت(قوله 

وذكْر بعض الشيء للداللة على كلِّ الشيء من االصطالحات املتبعة عند اللُّغويني ) . أنت(املخاطبة بـ



  .وغريهم 
  )زيد ومكة: واالسم العلَم حنو (قوله 

  :يتعلق به أشياء ثالثة 
  :أوهلا 

  .ما دلَّ على معينٍ بال قَيد تكَلُّم وال خطاب وال غيبة : العالمة لغة ، ويف االصطالح : العلَم مبعىن 
  :ومثاله 
  .علَم على نيب رسول ؛ حيثُ دلَّ على ذلك العلَم دون قرينة تكَلُّم وال غريها ) إبراهيم: (كلمة 
  :ثانيها 

  :أنَّ العلَم قسمان 
  :أوهلما 

  :علَم مذكر وهو نوعان 
  :األول 

  ) .إبراهيم(ياً كـما كان تذكريه لفظ
  :والثاين 

  ) .طلحة(ما كان تذكريه معنوياً كـ
  :وثانيهما 

  :علَم مؤنث وهو نوعان 
  :األول 

  ) .مكة(ما كان تأنيثه لفظياً كـ 
  :والثاين 

  ) .زينب(ما كان تأنيثه معنوياً كـ 
  ) .فاطمة( يف ، وكذلك جيتمعان يف املؤنث كما) حممد(وقد جيتمع التذكري اللفظي واملعنوي كما يف 

  :ثالثها 
، وعلى املؤنث ) زيد(وهو متثيل على العلَم ببعض مفرداته فَمثَّلَ على املذكر بـ) حنو زيد ومكة(قوله 

  .إشارة إىل قسمي العلَم السابقني ) مكة(لفظاً بـ
  )هذا وهذه وهؤالء: واالسم الْمبهم حنو : (قوله 

  :يتعلق به أشياء ثالثة 
  :أوهلا 
م الْمهام ، وهو يرجع إىل مادة : باسم مفعول من اإل)مهمت األمر ضد إيضاحه : ومنها قولك ) أَبأ .

  :واالسم الْمبهم هنا يقْصد به شيئان 



  :أحدمها 
  :وهو ما دلَّ على معينٍ بواسطة اإلشارة ، وله مفردات . اسم اإلشارة 

  .ملفرد املؤنث ، وهي تدل على املشار ا) هذه: (أوالً 
  .، وهي تدل على املشار املفرد املذكر ) هذا: (ثانياً 
  .، ومها يدالن على مشار مثىن أو اثنني من الذكور ) هذان وهذين: (ثالثاً 
  .، ومها يدالن على مشار مثىن أو اثنتني من اإلناث ) هاتان وهاتني: (رابعاً 

)١/٧٤(  

  

  .ع ذكوراً أو إناثاً ، وهو يدل على مشار مج) هؤالء: (خامساً 
  :وأما الثاين 

  :وهو ما دلَّ على معينٍ بواسطة الصلة وله مفردات . فاالسم املوصول 
  .، وهو يدل على مفرد من الذكور ) الذي: (أوالً 
  .، وهي تدل على مفردة ) اليت: (ثانياً 
   .، ومها يدالن على مثىن أو اثنني من الذكور) اللذان واللذين: (ثالثاً 
  .، ومها يدالن على مثىن من اإلناث ) اللتان واللتني: (رابعاً 

  .، يدل على مجع من الذكور ) الذين: (خامساً 
  .، يدالن على مجع من اإلناث ) الالئي والاليت: (سادساً 
  :ثانيها 

معىن اإلشارة إمنا أُدخل االسم املوصول واسم اإلشارة حتت االسم الْمبهم ، ألن فيهما إاماً ملطلق 
 ذهناً أو ذكراً أو حضوراً بإشارة حسية إليه -ومطلق معىن الصلة ، لكن مبعرفة املشار أو االسم الصلة 

  . يندفع معىن اإلام -
  :ثالثها 
فيه متثيل على االسم الْمبهم ببعض مفردات أحد نوعيه وهو اسم ) حنو هذا وهذه وهؤالء: (قوله 

  .اإلشارة 
راح إِىل أنَّ الْمصنف أغفل االسم املوصول ، ومل يذكره سهواً ؛ ألن االسم املفرد وقد ذهب بعض الش

  .أبان عنه بالتمثيل ، وكان التمثيل قاصراً على اسم اإلشارة 
  .أن كل الشيء يذْكَر ببعض مفرداته : ولكنه اعتراض مرفوض بقاعدة سبقت وهي 

  )اخل…… واالسم الذي فيه األلف والالم: (قوله 



  :يتعلق به أشياء ثالثة 
  :أوهلا 

أوىل مع وجود وجه ) ال(وسبق أن التعبري عن األلف والالم بـ) ال(عىن الْمصنف االسم املعرف بـ
  ) .األلف والالم(لنطقها بـ

  :ثانيها 
  :نوعان ) ال(املعرف بـ

  :أوهلما 
  .العهدية ) ال(ما أفادت فيه 

حيثُ سبق ذكر الرسول وهو } فعصى فرعونُ الرسولَ { ه تعاىل كما يف قول: ومنها العهد الذكري 
  .موسى 

الغار } إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا { كما يف قوله تعاىل : ومنها العهد الذهين 
  .معروف يف العهد الذهين 

  :والثاين

)١/٧٥(  

  

هنا تدل على استغراق ) ال(فـ) ن لظلوم جهولإن اإلنسا(كقولك . املفيدة للجنس واالستغراق ) ال(
  .مجيع مفردات اإلنسان وجنسه

  :ثالثها 
االستغراق ) ال(املعرفة مبثلني ، ومها يدالن على ) ال(فيه متثيل على ) حنو الرجل والغالم ( قوله 

  .واجلنس يف األصل 
  )وما أضيف إىل واحد من هذه األربعة( قوله 

فإذا ) . ال(االسم املضمر واالسم العلَم واالسم الْمبهم واالسم املعرف بـيعين األربعة السابقة وهي 
  .أضيف اسم إىل أحد تلك األربعة اكتسب التعريف بإضافته إليه 

  :مثاله 
فاكتسب املعرفة بإضافته إليه ) غالم(معرفة ألنه اسم علَم أضيف إليه اسم ) زيد(فـ) غالم زيد: (قولك 

  .ه نكرة مع أن أصل. 
  :فائدة 

  :املعارف يف القوة والضعف من حيثُ املعرِفية على مراتب 



  .االسم املضمر ، وأعلى املضمرات ضمري التكَلُّم ثُم يليه ضمري اخلطاب ثُم يليه ضمري الغيبة : أعالها 
  .االسم العلَم : وثانيها 
  .اسم اإلشارة : وثالثها 
  .االسم املوصول : ورابعها 

  ) .ال(االسم املعرف بـ: امسها وخ
وأما االسم املضاف إىل واحد من تلك األشياء فبحسب املضاف إليه ، فإذا أضيف إىل ضمري كان يف 

مرتبة الضمري ، وإن أضيف إىل علَم كان يف مرتبة العلَم ، وإن أضيف إىل اسم إشارة كان يف مرتبة اسم 
  .اإلشارة وهكذا 

  .غالمك ، وغالم الذي جاء ، وغالم الرجل ، وحنوها : هنا ومثاله يف باب اإلضافة 
  )والنكرة كل اسم شائع يف جنسه: ( قوله 

  :يتعلق به أشياء ثالثة 
  :أوهلا 

 بقوله - يرمحه اهللا -مأخوذة من تنكري الشيء ، ضد املعرفة وتعريفه ، وقد حده الْمصنف : النكرة 
  ) . دون آخركل اسم شائع يف جنسه ال خيتص به واحد(

. إذا عممته ) أشعت األمر(يعين عام ، تقول ) شائع(وقوله . الفعل واحلرف : خيرج ) كل اسم(فقوله 
  .هو ما يسمى باألجناس أو اجلنس) يف جنسه(وقوله 
  :ومثاله 

)١/٧٦(  

  

 فاطمة مجيع مفردات النساء من: تشمل مجيع جنس املرأة أي ) امرأة(، فـ) رجل(و) امرأة: (كلمة 
مجيع مفردات : تشمل جنس الرجال أي ) رجل(وكذلك كلمة . وزينب وحفصة وغري تلك املفردات 

  .ذلك اجلنس كزيد وعمرٍو ومحمد وغريمها 
زيد دون عمرو ، وال عمرو دون ) : رجل(ال خيتص بكلمة : أي ) ال خيتص به واحد دون آخر(وقوله 
دون ) امرأة(من عدم اختصاص فاطمة ذه الكلمة أي كلمة ) امرأة(وكذلك قل يف كلمة . محمد 

  .زينب ، وال زينب دون حفصة 
  :ثانيها 
) كل ما صلَح دخول األلف والالم عليه: (على املبتدئ بتعريف ذَكَره وهو قوله : أي ) وتقريبه: (قوله 

.  



، أي ما جاز دخول األلف والالم ) صلُح(و) صلَح(بفتح الالم وضمها : فيها ضبطان ) صلَح(كلمة 
  .عليه ، واملقصود مبقتضى فصيح الكالم ال بلحنٍ ورطانة 

 داللة أن النكرة تحد وال تعد ، أي تعرف حبد وتعريف ؛ ال بِعد - يرمحه اهللا -وفيما ذكره الْمصنف 
  .ف فإنه عرفها بِعد لكوا حتت احلَصر ملفرداا وأجناسها ؛ لكثرة ذلك وألا فوق احلَصر خالفاً للمعار

  :ثالثها 
) فرس(وكلمة ) رجل(وفيه متثيل على النكرة ببعض مفرداا ؛ إذ كلمة ) حنو الرجل والفرس: (قوله 

  ) .الفرس(و) الرجل(فيقَال ) ال التعريفية(تصلح امساً جلميع مفردات جنسها وتقبل 
  

  باب العطف
  )باب العطف  ( -ه اهللا  يرمح-يقول الْمصنف 

  :يتعلق به أشياء ثالثة 
  :أوهلا 

مررت بالسوق ثُم : (إذ هو الرجوع إىل الشيء بعد االنصراف عنه ، تقول : تعريفه من حيثُ اللُّغة 
  .إذا رجعت إليه بعد انصرافك عنه ) عطفت عليه

  :ثانيها 
كالواو :  بينه وبني متبوعه أحد عشرة أحرف التابع الذي توسط: ويعرف بأنه : تعريفه اصطالحاً 

  .وهذا تعريف لعطف النسق وهو الذي ذكره الْمصنف هنا . والفاء وثُم وغريها 
  :ثالثها 

  :ليعلم أن العطف قسمان 
  :أوهلما 

  .عطف النسق وسبق تعريفه 

)١/٧٧(  

  

 ، أو كون شيئني فأكثر يف نظامٍ واحد ، وهذان عطف شيٍء على شيٍء: معناها يف اللُّغة ) النسق(وكلمة 
  .املعنيان اللُّغويان مقصودان هنا 

  :مثاله 
)ديوز دمحجاء م ( ثُ إِن كلمةيح)(تابعة لكلمة ) زيددمحط بينها ) ميء ويف اإلعراب توسيف حكم ا

  .حرف العطف :  حرف الواو وهو -) حممد( وهي كلمة -وبني متبوعها 



  .وله حروف عشرة يأيت الكالم عنها 
  :وأما الثاين 

  .التابع اجلامد املوضح ملتبوعه يف املعارف واملخصص ملتبوعه يف النكرات : فعطف بيان ، ويعرف بأنه 
ضد املشتق ) اجلامد(أي أنه من التوابع اخلمسة اليت تتبع متبوعها يف اإلعراب ، وكلمة ) التابع(فكلمة 

  :يني وتشمل معن
  :األول 

  .وحنومها ) إبراهيم وحممد(كل اسم دلَّ على ذات معينة كـ
  :والثاين 

  .كل معىن مل ينظَر فيه إىل صفته اليت اشتق منها 
  :مثاله 

فإن إطالقها يف االستعمال العريب جرى ملعىن يقَال هو ) اإلنسان(أمساء األجناس احملسوسة ككلمة 
  .وهي صفته عند إطالقه ) النوس( لكن ال يلتفت إىل اشتقاقه من -س هو احلركة  والنو-) النوس(

يؤخذ منها أنَّ املعطوف يأيت ) املوضح ملتبوعه يف املعارف ، واملخصص ملتبوعه يف النكرات: (وكلمة 
  :إلحدى فائدتني 

  :أما األوىل 
  .فتوضيحه ملعرفة عطف عليها 

  :مثاله 
) دمحثُ أفادت توضيحاً للمعطوف عليه وهو كلمة ) أبو(أو ) أبوك(فكلمة ) أبوكجاء ميعطف بيان ح
  ) .حممد(

  :وإعراا بأن يقَال 
 دمحفعل وفاعل : جاء م.  

، يأخذ حكمه ، وهو مرفوع ، وهو مضاف ، والكاف مضاف إليه مبنية ) حممد(عطف بيان على : أبو 
  .على الفتح 
  :والثانية 

  :عطوف عليه إن كان نكرة ختصيص امل
  :مثاله 

) ماء(عطف بيان على كلمة ) صديد(حيثُ إِن كلمة . } من ماء صديد {  : - عز وجل -قول اهللا 
  .خصصته من أجناس املياه 

  :وإعرابه أن يقَال 



  .جار وجمرور : من ماء 
  .ويأخذ حكمها وهو اخلفض ) ماء(عطف بيان على كلمة : صديد 

)١/٧٨(  

  

  )وحروف العطف عشرة  ( - يرمحه اهللا -الْمصنف قال 
  :يتعلق ا أشياء ثالثة 

  :أوهلا 
  :جعلُه أحرف العطف عشرة ، له دليالن 

  :أما األول 
  .فاالستقراء التام 

  :وأما الثاين 
  ) .إما(املالزمة له ال ) الواو(فإن اجلمهور على أن العاطف فيه ) . وإما(فاالتفاق إال يف حرف 

  :انيها ث
  :فيها ضبطان ) عشرة(كلمة 
  ) .عشرة(بالتحريك : األول 
  .وكالمها صحيح مستعمل ) عشرة(بالتسكني : والثاين 
  :ثالثها 

  :ليعلم أن هذه األحرف نوعان 
  :أوهلما 

 ، وهي مجيع األحرف العشرة سوى ثالثة - أي املعىن - واحلكم - أي اإلعراب -ما اشترك يف اللُّغة 
الواو والفاء وثُم وأو وأم وإما وحىت  : - أعين األحرف املنطبق عليها الوصف السابق -هي أحرف و

  ) .يف بعض أوجهها(
  :مثال ذلك 

  :يف شيئني ) حممد(شارك كلمة ) عمرو(فاملعطوف هو كلمة ) . جاء محمد وعمرو: (قولك 
حبرف ) حممد(وهو الرفع ؛ ألنه معطوف على ) مدمح( فأُعرِب إعراب - أي اإلعراب -اللُّغة : األول 
  .الواو 
جاء (أي ) محمد(شاركه يف املعىن املقترن باملعطوف عليه وهو معىن ايء الداخل على كلمة : والثاين 

  ) .محمد وجاء عمرو



 مثال ثان:  
  :ني تشارك زيداً يف شيئ) عمرو(فإن كلمة ) جاء زيد ثُم عمرو(

  ) .ثُم(وهو الرفع لعطفها عليها حبرف ) زيد( فتأخذ إعراب - أي اإلعراب -اللُّغة : األول 
جاء زيد ثُم جاء (تشاركها يف هذا الداخل على املعطوف عليه وهو معىن ايء ، فالتقدير : والثاين 
  ) .عمرو

  :وأما النوع الثاين 
بل ، : (ة واإلعراب فقط دون احلكم واملعىن ، وهو ثالثة أحرف هي فما شارك املعطوف عليه يف اللُّغ

وذلك ألا تفيد معىن يقتضي املغايرة بني ما بعدها وما قبلها ، فلم تكن الشركة بني ما ) . وال ، ولكن
  .قبلها وما بعدها إال يف اإلعراب 

  :مثاله 

)١/٧٩(  

  

)ديبل ز دمح(فكلمة ) . جاء مدي(وفة على كلمة معط) زدمحة ) ما وهو الرفع للفاعليفتأخذ إعرا
إضراب عن ) بل(يف احلكم واملعىن ؛ ألن ) زيد(العاطف ، لكن ال تشاركها كلمة ) بل(بسبب حرف 

  .، وهذا من باب النسيان أو الذهول أو حنو ذلك ) زيد(أنه مل جييء ، وإثبات للمجيء لـ) محمد(
  )اخل……لواو والفاء وهي ا(قوله 

  .لكل حرف من هذه احلروف معىن 
  :فحرف الواو يدل على ثالثة معان 

  :أوهلا 
  . بني املعطوف واملعطوف عليه - أي يف احلكم -التشريك 
  :وثانيها 

  .التسوية بني املعطوف واملعطوف عليه 
  :وثالثها 

 يذكره مجهور النحاة وهم يقصدون العطف ، إال أن معىن العطف معلوم بوروده يف باب العطف ولذا ال
  .بالعطف هنا التشريك يف اإلعراب

  :وأما حرف الفاء فيدل على ثالثة معان 
  :أوهلا 

  .التشريك وسبق معناه 



  :وثانيها 
  .أخذ حكم املعطوف بعد حكم املعطوف عليه : الترتيب ، معناه 

  :وثالثها 
  .وكونه بال مهلة حبسب الشيء املعطوف . جميء شيء بعد شيء لكن بال مهلة : التعقيب ، ومعناه 

  :مثال ذلك 
، وفيها معىن ) زيد(فيها معىن التشريك يف حكم اإلعراب لكلمة ) فعمرو(فكلمة ) جاء زيد فعمرو(

) زيد(كان عقب جميء ) عمرٍو(، وفيها معىن التعقيب ألن جميء ) زيد(بعد ) عمرٍو(الترتيب ألن جميء 
  .ة أي بال مهل
  :فيشمل ثالثة معان ) ثُم(وأما حرف 

  :أوالً 
  .معىن التشريك وسبق 

  :ثانياً 
  .معىن الترتيب وسبق 

  :ثالثاً 
  .ويقْصد بالتراخي جميء شيء بعد شيء لكن مبهلة . معىن التراخي 

  :مثاله 
  .أي كان بني دخولك مكة واملدينة مهلة ) دخلت مكة ثُم املدينة(

  ) :أو(وأما حرف 
  .يدل على معىن التشريك وسبق ف

  ) .أو(فاملخاطب مخير بني هاتني املرأتني حبرف ) . تزوج هنداً أو أختها: (ومعىن التخيري كقولك 
  .إذ جمالسة االثنني مباحة يف قصد الْمتكَلِّم هنا ) جالس سعداً أو عمراً: (ومن املعاين اإلباحة كقولك 

)١/٨٠(  

  

أن معىن التخيري ال جيوز فيه اجلمع بني ما وقع : باحة ومعىن التخيري السابق هو والفرق بني معىن اإل
  .التخيري فيه خالفاً ملعىن اإلباحة فيجوز اجلمع 

  :بيانه 
مينع الشرع اجلمع بني املرأة وأختها يف الزواج ، ولذلك ال جيمع بني هند ) تزوج هنداً أو أختها(أن مجلة 

  .إذ فيه إباحة اجللوس معهما ) س سعداً أو عمراًجال(وأختها ، خالفاً جلملة 



  ) :أم(وأما حرف 
  .فيأيت ملعىن التشريك وسبق 

  .ويأيت ملعىن التعيني ولذلك يسبقه استفهام 
  :مثاله 

  .فأنت تطلب تعيني املضروب مستفهِماً يف ذلك) أضربت زيداً أم عمراً(
  :بكسر اهلمزة ) إما(وأما حرف 
  .} فإما مناً بعد وإما فداًء {  التشريك ولغريها كما يف قوله تعاىل فهو يأيت ملعىن

وأما جميئه عاطفاً يف بعض اجلمل كما يف . لَيس من حروف العطف ) إما(ومجهور اللُّغويني على أن حرف 
  ) .إما(السابق له واملالزم له ، ومل يكن العطف به أي بـ) الواو(اآلية السابقة فعطف حبرف 

  ) :بل(وأما حرف 
  .فهو ملعىن التشريك يف اإلعراب فقط ، وسبق 

  .ويأيت ملعىن اإلضراب 
  :مثاله 

)ديبل ز دمحبل(فحرف ) . جاء م ( على جميء برض)دمحم ( فكأنه مل يأت.  
  .منها كون ما بعدها مفرداً : ولعملها يف العطف شروط 

  )ال(وأما حرف 
  . اإلعراب فقط فيأيت ملعىن التشريك يف

  .ويأيت ملعىن النفي 
  :ومثاله 

  .وهو هنا للنهي ، فأنت تنهى عن ضرب عمرٍو وجتعل الضرب نازالً على زيد ) اضرب زيداً ال عمراً(
  .منها أن يتقدم عليها طلب بأمرٍ أو ي وحنومها: يف العطف شروط ) ال(ولعمل 

  ) :لكن(وأما حرف 
  .اإلعراب فقط ، وسبق فيأيت ملعىن التشريك يف 
  .ويأيت ملعىن االستدراك 

  .منها كون ما بعدها مفرداً : ولعملها يف باب العطف شروط 
  ) :حىت(وأما حرف 

  .فهو يأيت ملعىن التشريك ، وسبق 
  .ويأيت ملعىن الغاية 

  .ويأيت ملعىن التدريج 
  :ومثاله 



)١/٨١(  

  

ل السمكة حىت كانت الغاية رأس السمكة أي تدرجت يف أك) أكلت السمكة حىت رأسها: (قولك 
  .وأكلت الرأس 

كون ما : ومن الشروط ) يف بعض املواضع(ولعملها يف باب العطف شروط ، ولذلك قال الْمصنف 
  .بعدها جزءاً مما قبلها ، فرأس السمكة يف املثال السابق جزٌء من السمكة 

  )اخل …… فإن عطفت ا على : (قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
ذكر حكم ما بعد حروف العطف وهو املعطوف ، وهو أنه تابع للمعطوف عليه رفْعاً ونصباً وخفضاً 

  .وجزماً 
 على ذلك بأمثلة تأيت ، وسبق التفصيل بأن من حروف العطف ما - يرمحه اهللا -وقد مثَّلَ الْمصنف 

  .لتشريك يف اإلعراب فقط يقتضي التشريك يف اإلعراب واملعىن ، ومنها ما يقتضي ا
  :وأما الثاين 

  : أمثلة - يرمحه اهللا -فذكر الْمصنف 
  :أوهلا 
  ) .قام زيد وعمرو: (قوله 

  :إعرابه 
 ديفعل وفاعل : قام ز.  
  .حرف عطف مبين على الفتح ال محلّ له من اإلعراب ) الواو: (وعمرو 
  . عطف نسق يف إعرابه ألنه) زيد(تابع لـ: عمرو 
  :وثانيها 
  ) .رأيت زيداً وعمراً: (قوله 

  :إعرابه 
 فعل وفاعل : رأيت.  
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

  .الواو حرف عطف مبين على الفتح ال محلّ له من اإلعراب : وعمراً 
  .يف خفضه ألنه عطف نسق ) زيد(تابع ل) : عمراً(و
  :لثها وثا



  ) .مررت بزيد وعمرٍو: (قوله 
  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : مررت 

)ديجار وجمرور ) : بز.  
  .حرف عطف مبين على الفتح ال محلّ له من اإلعراب ) الواو) : (وعمرٍو(
  .يف خفضه ألنه عطف نسق ) زيد(تابع لـ) : عمرٍو(و

  :ورابعها 
  ) :مل يقم ومل يقعد: (قوله 
  :رابه إع

  .حرف جزم مع فعل مضارع جمزوم : مل يقم 
  .حرف عطف مبين على الفتح ال محلّ له من اإلعراب) الواو) : (ومل يقعد(
  .فدخل عليه حرف جازم ) مل يقم(فيها فعلٌ جمزوم ألنه معطوف على ) : مل يقعد(

  .ريها وينقاس عليها غ) الواو( بالتمثيل بـ- يرمحه اهللا -واكتفى الْمصنف 

)١/٨٢(  

  

  :مثال غريها 
  ) .جاء زيد بل عمرو(

  :إعراا 
)ديفعل وفاعل ) : جاء ز.  
  .حرف عطف مبين على السكون ال محلّ له من اإلعراب ) : بل(
  .يف رفْعه ألنه معطوف عليه عطف نسق ) زيد(تابع لـ) : عمرو(
  

  باب التوكيد
  )باب التوكيد (- يرمحه اهللا -يقول الْمصنف 
  :يتعلق به شيئان 

  :تعريفه : أوهلما 
  .من أكَّد يؤكِّد تأكيداً وتوكيداً إذا قواه وشدد فيه : وهو لغة 

  .فالتوكيد هو التابع املقوي ملتبوعه : وأما يف االصطالح 



  :فهو أن التوكيد قسمان : وأما الثاين 
  :توكيد لفظي ، وهو نوعان : األول 
  .كيد لفظي بإعادته تو: أوهلما 

  ) .جاء جاَء زيد: (مثاله يف األفعال 
  )جاء زيد زيد: (ومثاله يف األمساء 

  .فتوكيد باتباع اللفظ مبرادفه : وأما الثاين 
  .جاء أقبل زيد : ومثاله 

  :فتوكيد معنوي : وأما النوع الثاين 
  .وحنوها ) كل(و) نيالع(و) النفس(وهو إتباع اللفظ بواحد من ألفاظ تأيت كـ

  :فائدتان 
  :األوىل 

  .باب التوكيد ، وباب التأكيد ، وباب املؤكِّد وكلها مبعىن : يطلق على هذا الباب 
  :الثانية 

 يتعامل معه كما يتعامل مع العطف سيان من - وهو التوكيد اللفظي -أن القسم األول من التوكيد 
  .، خالفاً للتوكيد املعنوي فله حكم يأيت حيثُ اإلعراب واملعىن وما إىل ذلك 

  )التوكيد تابع للمؤكِّد يف رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه(قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
  .أن التوكيد من التوابع اليت تتبع ما قبلها يف اإلعراب وما إليه كالعطف والنعت وحنومها 

  :وأما الثاين 
  : تبعية التوكيد للمؤكَّد يف شيئني -اهللا  يرمحه -فقد قَيد الْمصنف 

  :أوهلما 
  ) .رفعه ونصبه وخفضه(يف اإلعراب ، وإليه اإلشارة بقوله 

  :والثاين 
  .يف التعريف 

أما التوكيد اللفظي . وهذان األمران يتعلقان بالتوكيد املعنوي وهو الذي اقتصر عليه الْمصنف هنا 
  .فسبق 
  :فائدة 

)١/٨٣(  



  

أن التوكيد املعنوي ال يكون إال معرفةً : وذلك لعلَّة وهي ) وتعريفه(مع قوله ) التنكري( الْمصنف مل يذكر
  .إالَّ يف حالة واحدة كزمنٍ منكَّر . ، وتعريفه باإلضافة 

  :مثاله 
  .ال يدرى أي شهرٍ هو ) نكرة(فالشهر ) . صمت شهراً كله(

  )اخل…والعني النفس : ويكون بألفاظ معلومة وهي (قوله 
  :يتعلق به ثالثة أشياء

  :أوهلا 
  :تعيني األلفاظ اليت يقع ا التأكيد أو التوكيد املعنوي ، وقد دلَّ على ذلك دليالن 

  .االستقراء التام 
  .واإلمجاع من قبل اللُّغويني 
  .وغريمها ] اهلمع[ويف ] األشباه[وقد حكاه السيوطي يف 

  :يتعلق باأللفاظ : وثانيها 
  .النفس ، وهي مبعىن الذات ... : ا أوهل

  .العني ، وهي مبعىن ذات الشيء ... : ثانيها 
  .كل ، وهي مبعىن اإلحاطة والشمول ... : ثالثها 

   أي-وهلا صيغ . أمجع ، وهي مبعىن اإلحاطة والشمول أَيضاً ... : ورابعها 
  ) .للمؤنث(أَجمعه وأمجعون وجمعاء :  منها -أمجع ... 

  .أكْتع من تكتع اجللد إذا تجمع ... : ها وخامس
  .فالن ذو رقبة بتعاء أي طويلة : أبتع من قوهلم ... : وسادسها 
  .تبصع العرق إذا جتَمع : أبصع من قوهلم ... : وسابعها 

  .اإلحاطة والشمول : وليعلم أن أكتع وأبتع وأبصع مبعىن أمجع ، وسبق أن معناها 
  :فائدة 

 سوى أكتع وأبتع وأبصع ، فالبد من أن - بفتح الكاف -األلفاظ السابقة تستعمل مستقلةٌ مع املؤكَّد 
  .أو إحدى صيغها ) أمجع(يسبقها كلمة 

  :فائدة 
 تعمفلها ترتيبان ) أمجع(مع ) أبصع(و) أبتع(و) أكتع(إذا ج:  

  :أوهلما 
  ) .قوم أكتعون أبتعون أبصعونجاء ال: (يؤتى بأبتع ثُم بأكتع ثُم بأبصع كقولك 

  :الثاين 



  ) .جاء القوم أمجعون أكتعون أبصعون أبتعون: (يؤتى بعد أمجع بأكتع ثُم أبصع ثُم أبتع كقولك 
  .وأهل التحقيق من اللُّغويني على أن الترتيب الثاين أفصح من األول 

  :فيه ذكر ألمثلة ثالثة : ثالثها 
  :أوهلا 

  ) .زيد(مؤكِّد معنوي لكلمة ) : نفسه( وكلمة ) .قام زيد نفسه(

)١/٨٤(  

  

  :إعراا 
 ديفعل وفاعل : قام ز.  
مضاف ، والضمري ) نفس(و. مؤكِّد معنوي له يأخذ حكمه وهو الرفع ) زيد(تابع لـ) نفس: (نفسه 
  .مضاف إليه : املتصل 
  :والثاين 

  ) .القوم( لـمؤكِّد معنوي) كلهم(إذ كلمة ) رأيت القوم كلَّهم(
  :وإعرابه 
  .فعل وفاعل : رأيت 
  .مفعول به : القوم 
مضاف ، واهلاء ضمري ) كل(مؤكِّد هلا آخذٌ حكمها وهو النصب ، و) القوم(تابع لكلمة ) كل: (كلهم 

  .للجمع ) امليم(متصل مبين على الضم يف محلّ خفض مضاف إليه و
  :ثالثها 

  ).القوم(مؤكِّدة لكلمة ) نيأمجع(إذ كلمة ) مررت بالقوم أمجعني(
  :إعراا 
  .فعل وفاعل : مررت 
  .جار وجمرور : بالقوم 
آخذٌ حكمها وهو اخلفض وخفضت بالياء نيابة عن الكسرة ألا ) القوم(تابع مؤكِّد لكلمة : أمجعني 

  .عوض عن التنوين يف االسم املفرد ) أمجعني(يف ) النون(و. ملحق جبمع املذكر السامل 
  

  باب البدل
  ) :باب البدل (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 



  :يتعلق به شيئان 
  :أوهلما 

استبدلت السلعة الفالنية بغريها إذا أخذت غريها : إذ هو مبعىن العوض ، تقول : تعريفه من حيثُ اللُّغة 
  .عوضاً عنها 

  :والثاين 
  .اسطة وهو التابع املقصود بال و: تعريفة يف االصطالح 

  :بيانه 
  .أي أنه من التوابع ، وسبق معناها ) : تابع(كلمة 
أي أن املعىن الذي دخل على الْمبدل يدخل على البدل، فهو مقصود بذلك املعىن ) : املقصود(وكلمة 

  .كقصد األصل 
  .عطف النسق ألنه بواسطة حرف كان مقصوداً : قيد خيرج ) : بال واسطة(وكلمة 

  ) . زيد أخوكقام: (مثال ذلك 
وكلمة ) . قام أخوك: (وتقوم مقامه ، فتقول ) زيد(ألنه يصح أن تلغى ) زيد(بدل من ) : أخو(فكلمة 

) فاء(أو ) الواو(وهو معين القيام ، وكان ذلك بال واسطة حرف كـ) زيد(مقصودة مبا قُصد به ) أخو(
  .أو غريها 

  )اخل…… إذا أبدل اسم من اسم (قوله 
  :به شيئان يتعلق 
  :أن البدل نوعان : أوهلما 
  :األول 

)١/٨٥(  

  

  .أردت أن خترب جبلوسه ، فغلط لسانك فنطق القيام ) قام جلس محمد(بدل فعل من فعل كقولك غالطاً 
  :الثاين 

  .يد ز: تريد أن خترب مبجيء عمرو ، فغلط لسانك فقال ) جاء زيد عمرو: (بدل اسمٍ من اسمٍ كقولك 
  :وأما الثاين 

فذكْر حكم البدل وهو أنه يتبع الْمبدلَ يف اإلعراب فقط ال يف املعىن وغريه ، ألنك قد تغلط فتقول 
  .لفظاً له معىن مغاير ملا تريده كما سيأيت 

  )اخل……بدل الشيء من الشيء : وهو أربعة أقسام : (قوله 



  :يتعلق به شيئان 
  :أوهلما 

  ] .شرحه على الكافية[ودليله االستقراء التام كما ذكره ابن مالك يف . سامٍ أربعة حصر البدل يف أق
  .والتحقيق أا ترجع لألربعة خصوصاً بدل الغلَط . إال أن بعض النحاة زاد أقساماً 

  :والثاين 
  :فيه ذكْر لألقسام 

  :أوهلا 
 عبارة بدل الكل من الكل ، وهي أوىل من. بدل كلٍ من كُل : ويقَال . بدل الشيء من الشيء 

  .أم ال) كل(على ) ال(الختالف اللُّغويني هل تدخل 
ال تدخل على ) ال(وغريمها أن ] املغين[و] شرح القَطْري[قرر ابن هشام يف مواضع من كتبه كما يف 

 لكن تسامح بعضهم يف االستعمال جماراة للعامة كالسريايف. وعليه عامة اللُّغويني ) بعض(وال ) كل(
  .وغريه 

  .صحة أن يقوم البدل مقام الْمبدلِ ، ألنه كذاته : وهذا القسم معناه 
  :ومثاله 
  ) .جاء محمد أبو عبد اهللا(قولك 
ألا بدل كل من كل ، فكالمها يدل ) جاء أبو عبد اهللا(فيصح أن يقَال ) محمد(بدل من ) : أبو(فكلمة 

يف املثال السابق تدل على مسمى معينٍ وكذلك كلمة ) حممد( كلمة على متام الشيء وكله وحقيقته ؛ إذ
  .لذا سمي هذا القسم ببدل كلٍ من كلٍ أو الشيِء من الشيِء ) . أبو عبد اهللا(

  :وثانيها 
  :أن يكون البدلُ جزءاً من الْمبدلِ وهو ثالثة أنواع : بدل البعض من الكل ، وضابطه هو 

  .إذ الْمبدل هنا أكثر من البدل كمية) حفظت القرآن ثلُثَه: ( مثاله :النوع األول 

)١/٨٦(  

  

  .إذ الْمبدل هنا مثل البدل كمية ) حفظت القرآن نصفه: (مثاله : والنوع الثاين 
  .إذ الْمبدل هنا أقل من البدل) حفظت القرآن ثلثيه: (مثاله : والنوع الثالث 

  :ثالثها 
  .وضابطه أن يكون بني البدل والْمبدل عالقة بغري اجلزئية بدل االشتمال ، 

  :مثاله 



  .بدل من زيد وهي بدل اشتمال ) علمه(كلمة ) نفعين زيد علمه(
  :ورابعها 

  .بدل الغلَط ، وضابطه أن يكون الْمبدل قد غُلط فيه ، فَأُتي بالبدل تصحيحاً
 - والنسيان يتعلق بالقلب -) لت باألمس رغيفاً حلماًأك: (وسبب الغلط إما النسيان كقولك ناسياً 

  .فتذكرت أن املأكول هو اللحم ال الرغيف 
أكلت : ( كقولك - يعين غلط اللسان -وقد يكون السبب سبق لسان ويسميه اللُّغويني بالغلط 

  .تريد أن تقول حلماً فَسبقَك لسانك إىل الرغيف ) باألمس رغيفاً حلماً
رق بني غلط اللسان وغلط النسيان أن غلط اللسان يتعلق باللسان ، وغلط النسيان يتعلق بالقلب والف
.  

  )اخل……قام زيد : حنو قوله : (قوله 
  :فيه ذكر أمثلة 

  :أوهلا 
  ) .أخوك(يف ) أخو(إذ البدل كلمة ) قام زيد أخوك(

  :إعراا 
 ديفعل وفاعل : قام ز.  
ن كل تابع لزيد يف حكمه ولذا كان مرفوعاً بالواو نيابة عن الضمة ؛ ألنه من بدل كل م) أخو: (أخوك 

  .مضاف إليه ) الكاف(مضاف ، و) أخو(األمساء الستة أو اخلمسة و
  :ثانيها 

  .يف إعراا ) الرغيف(بدل بعض من كل تابعة لكلمة ) ثلث) : (ثلثه(إذ كلمة ) أكلت الرغيف ثلثه(
  :إعراا 
  .فاعل فعل و: أكلت 
  .مفعول به : الرغيف 

ولذا فهو منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) الرغيف(بدل بعض من كل يتبع كلمة ) ثلث: (ثلثه 
  .وهو مضاف والضمري مضاف إليه 

  :ثالثها 
  .ولذا أخذت حكمه وهو الرفع ) زيد(بدل اشتمال من كلمة ) علمه(إذ كلمة ) نفعين زيد علمه(

  :إعراا 
ضمري التكَلُّم مبين على ) الياء(و. نون الوقاية ) : النون(فعل ماض مبين على الفتح ، و) نفع : (نفعين

  .السكون يف محلّ نصب مفعول به مقدم 



)١/٨٧(  

  

 ديفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : ز.  
) علْم(و. رة على آخره آخذٌ حكمه ، وهو الرفع بالضمة الظاه) زيد(بدل اشتمال من ) علم: (علمه 

  .مضاف إليه ) اهلاء(مضاف و
  :رابعها 

  .ولذا تأخذ حكمها ) زيداً(بدل غلط من كلمة ) الفرس(إذ كلمة ) رأيت زيداً الفرس(
  :إعراا 
  .فعل وفاعل : رأيت 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

  . النصب بالفتحة الظاهرة على آخرهآخذٌ حكمه ، وهو) زيداً(بدل غلط من : الفرس 
وإمنا يعلَم بدل الغلط بالقرائن كشخصٍ يخبِر أنه غَلطَ فقال ذلك ، أو عرِف من هيئته وحاله أنه غَلطَ ، 

 فنصأن تقول الفرس (- يرمحه اهللا -ولذلك قال الْم أردت ( لّ كلمة زيدحأي م)أي يف ) فغلطت
  .رأيت زيداً الفرس : أي من الفرس فكانت اجلملة ) فأبدلت زيداً منه(ذلك 
  

  باب منصوبات األمساء
  )باب منصوبات األمساء (- يرمحه اهللا -يقول الْمصنف 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
  .مجع منصوب من النصب وسبق : تعريف املنصوبات بأا 

  :وأما الثاين 
  .اء ، لتقدم رتبة الرفع على النصب وسبق فهو ذكْر املنصوبات بعد املرفوعات من األمس

  )املنصوبات مخسةَ عشر : (قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
  .وكذا غريه ] اهلمع[االستقراء التام ، ذكره السيوطي يف : عد املنصوبات خبمسة عشر ودليله 

  :وأما الثاين 
  :عد أربعة عشر منصوباً ، وهو حممولٌ على أحد وجهني فاستشكالٌ يرِد على عد الْمصنف هلا ، إِذْ إِنه 

  :األول 



  ) .ظننت وأخواا(السهو ، أي أنَّ الْمصنف سها عن اخلامس عشر من املنصوبات ، وهو مفعوال 
  :والثاين 

  .أنه مل يسه بل ذكر مخسة عشر منصوباً 
  

  .املفعول به : أوهلا 
  .املصدر : وثانيها 
   .- ويشمل ظرف الزمان واملكان - فيه املفعول: وثالثها 
  .احلال : ورابعها 

  .التمييز : وخامسها 
  .املستثىن : وسادسها 
  ) .ال(اسم : وسابعها 
  .املنادى : وثامنها 
  .املفعول ألجله : وتاسعها 
  .املفعول معه : وعاشرها 

)١/٨٨(  

  

  .’ااسم إن وأخوا‘و’ كان وأخواا‘: النواسخ وتشمل : واحلادي عشر 
  .النعت : والثاين عشر 
  .العطف : والثالث عشر 
  .التوكيد : والرابع عشر 
  .البدل : واخلامس عشر 

  
  )اخل……وهي املفعول به واملصدر : (قوله 

  :فيه عد للمنصوبات ، وهي ترجع إىل مخسة أجناس 
  :املفعوالت : األول 

  .وفيه املفعول به 
   .-  املطلق الْمسمى باملصدر-واملفعول 

   .- املشتمل على ظرف الزمان واملكان -واملفعول فيه 



   .- الْمسمى املفعول من أجله -واملفعول له 
  .واملفعول معه 

  :النواسخ : الثاين 
  .’ظننت وأخواا‘وينضاف إليهما ’ إن مع أخواا‘و’ كان مع أخواا‘: وتشمل 
  :التوابع : الثالث 
  .يد ، والبدل النعت ، والعطف ، والتوك: وهي 
  :ما عمل النصب يف بعض حاالته وبشروط : الرابع 

  .وهو املستثىن ، واملنادى 
  :ما عمل النصب يف مجيع حاالته : اخلامس 

  ) .ال(وهو بقية النواصب من احلال ، والتمييز ، واسم 
  

  باب املفعول به
  )اخل…ب باب املفعول به وهو االسم املنصو (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :يتعلق به شيئان 

  :تعريفه : أحدمها 
  .ما وقع عليه فعل الفاعل : إذ هو يف اللُّغة 

  ).االسم املنصوب الذي يقع به الفعل: (وأما يف االصطالح فما قاله الْمصنف 
  .الفعل واحلرف : خيرج ) االسم(فبقَيد 
  .املرفوع واملخفوض : خيرج ) املنصوب(وبقَيد 
  .غريه كالفاعل ، واملفعول املطلق وغريمها : خيرج )  يقع عليه فعل الفاعلما(وبقَيد 

  ) .يقع به الفعل(واستشكل قول الْمصنف 
أنه وقع يف بعض نسخ اآلجرومية : عن بعضهم ] شرحه[وأحسن األجوبة يف ذلك ما ذكره الرملي يف 

  . وذا يزيلُ اإلشكال وتسلَم العبارة ) .به(بدالً عن ) االسم املنصوب الذي يقع عليه الفعل(
  :وأما الثاين 

 الْمسمى -فهو يف علَّة البدء باملفعول به يف باب املنصوبات حيثُ إِن األوىل هو البدء باملفعول املطلق 
  .ومجاعة ] اهلمع[ ألنه هو املفعول حقيقة ، قاله ابن هشام ، والسيوطي يف -باملصدر 

)١/٨٩(  

  



  )ضربت زيداً ، وركبت الفرس : حنو قولك ( : قوله 
  :فيه متثيل مبثلني على املفعول به 

  :أوهلما 
  ) .ضربت زيداً(يف مجلة ) زيداً(كلمة 

  :إذ إعراا 
  .فعل وفاعل : ضربت 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 

  :وثانيهما 
  ) .ركبت الفرس(يف مجلة ) الفرس(كلمة 

ا إذ إعرا:  
  .فعل وفاعل : ركبت 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : الفرس 

اسم منصوب قد ) الفرس(و) زيداً(ويف كال املثالني تتضح القيود الثالثة يف التعريف ، حيثُ إِن كلمة 
  .فعل الركوب ) الفرس(فعل الضرب ، ووقع على ) زيد(وقع على 

  )ومضمرظاهر : وهو قسمان : (قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
، وذكر األزهري ] اهلمع[االستقراء التام قاله السيوطي يف : دليل تقسيم املفعول إىل ظاهر ومضمر هو 

  .اتفاق النحاة على ذلك ] التصريح[يف 
  :والثاين 

  .وسبق ) مضمر(، وكلمة ) ظاهر(يتعلق مبعىن كلمة 
  )فالظاهر ما تقدم ذكره: ( قوله 
دلَّتا على مسمامها ) زيداً والفرس(إذ كلمة ) ضربت زيداً ، وركبت الفرس( من املثلني السابقني :يعين 

  .- وهذا وهو االسم الظاهر كما سبق -) غيبة(أو ) خطاب(أو ) تكَلُّم(دون قَيد 
  )متصل ومنفصل: واملضمر قسمان : (قوله 

وحنومها ، حيثُ إِنَّ الضمري املتصل ) ضربنا( ونا يف )ضربين(سبق التفريق بني الضمائر املتصلة كالياء يف 
  ) .إالّ(خالفاً للمنفصل فيصح البدء به وجميئه بعد ) إالّ(ما ال يصح البدء به ، وال يأيت بعد : هو 
  )اخل……ضربين ، وضربن : فاملتصل اثنا عشر وهي : (قوله 

  .العد عدها الْمصنف اثنا عشر ، وسبق التدليل على صحة هذا 
ألا تصل بني ) نون الوقاية(والنون السابقة هلا هنا تسمى بـ) ضربين: (ومثاهلا . ياء الْمتكَلِّم : وأوهلا 



  ) .نون الوقاية(الفعل وبني ضمري الْمتكَلِّم ، وتقي الفعل أن ينكسر ، وجتعله متصالً بالضمري فسميت 
  .أو الْمتكَلِّم الْمعظِّم نفسه للْمتكَلِّمني ) نا(ضمري : وثانيها 

)١/٩٠(  

  

  .، وهي مبنية على الفتح ) ضربك: (ومثاهلا . كاف اخلطاب للمفرد : وثالثها 
  .كاف املخاطبة املفردة ، وهي مبنية على الكسر : ورابعها 

  ) .ضربكما: (ومثاهلا . كاف اخلطاب للمثىن ، وهي مبنية على الضم : وخامسها 
  ) .ضربكم: (ومثاهلا .  كاف اخلطاب للْمتكَلِّمني ، وهي مبنية على الضم :وسادسها 
  .ضربكن : ومثاهلا . كاف اخلطاب للْمتكَلِّمات من النساء ، وهي مبنية على الضم : وسابعها 
  .ضربه : ومثاهلا . هاء الغيبة للمفرد ، وهي مبنية على الضم : وثامنها 
  .ضربها : ومثاهلا . فردة وهي مبنية على الفتح ضمري الغيبة للم: وتاسعها 
  .ضرما : ومثاهلا . ضمري الغيبة للمثىن ، وهي مبنية على الضم : وعاشرها 

  .ضرم : ومثاله . هاء الغيبة للجمع الذكور ، وهي مبنية على الضم : حادي عشر 
  .ضرن : ومثاهلا . هاء الغيبة لإلناث ، وهي مبنية على الضم : الثاين عشر 

 يف محلّ نصب مفعول به - حبسب ما سبق-هي مبنية على كذا : والضمائر السابقة املتصلة يقَال فيها 
.  

  :مثاله 
 دمحضربكما م.  

ضمري خطاب متصل مبين على الضم يف محلّ ) الكاف(فعل ماضٍ مبين على الفتح ، و) : ضرب(فـ
  .تثنية للداللة على ال) ما(نصب مفعول به ، و

  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ) : محمد(و
  )اخل……إياي : واملنفصل اثنا عشر وهي : (قوله 

، وما ) إيا(سبق التدليل على صحة هذا العدد ، وأهل التحقيق من اللُّغة يذهبون إىل أن الضمري هو 
  .اتصل به كان للداللة على التكَلُّم أو اخلطاب أو الغيبة 

  :ثاله م
  :حيثُ إِا تشمل شيئني ) إياي(

  :أوهلما 
  ) .إيا(الضمري املنفصل وهو 



  :والثاين 
  ) .الياء(الضمري املتصل الدال على الْمتكَلِّم املفرد وهو 

  .وغريمها ضمري منفصل يف كاملها) إيانا(و) إياي(وذهب اجلمهور إىل أن كلمة 
  

  باب املصدر
  )اخل… املصدر هو االسم : باب املصدر  (-  يرمحه اهللا-قال الْمصنف 
  :يتعلق به شيئان 

  :تعريفه : أوهلما 

)١/٩١(  

  

  .الشيء منبعه : ، ومصدر ) صدر(اسم مفعول من : إذ املصدر يف اللُّغة 
  ) .هو االسم املنصوب الذي جييء ثالثاً يف تصريف الفعل: (وأما يف االصطالح فعرفه الْمصنف بقوله 

  .الفعل واحلرف : خيرج ) االسم(قَيد ف
  .املرفوع واملخفوض : خيرج ) املنصوب(وقَيد 
  .ما جاء أوالً وثانياً : خيرج ) الذي جييء ثالثاً(وقَيد 
  .تصاريف األمساء : خيرج ) يف تصريف الفعل(وقَيد 
  :والثاين 

ى باملصدر ، ألنه ثالث تصاريف الفعل ، ويمسى باملفعول املطلق ؛ ألنه انتصب يف هو أن هذا الباب يمس
  .ويسميه بعضهم باملفعول احلقيقي . تقدير حرف جر أو حنو ذلك: باب املفعولية بال قَيد ، كقَيد 

  :فائدة 
جييء ثالثاً يف : ( الفعل أصالً للكلمات ، واملصدر فرعاً هلا ، وذلك بقوله - يرمحه اهللا -جعل الْمصنف 
  .وهذا هو مذهب الكوفيني ) تصريف الفعل

إن : أن القاعدة النظرية تقول : وذهب البصريون وأهل التحقيق إىل أن املصدر هو األصل لعلل منها 
  .الفرع يشترك مع األصل ويزيد عليه 

  :وال تصح القاعدة هنا إال بكون املصدر أصالً للفعل ؛ ألن الفعل يشمل شيئني 
  .صدر احلدث ، ويعبر عنه بامل: األول 
  .وقت وقوع احلدث واملعبر عنه باملاضي واألمر واملضارع : والثاين 

  .املصدر يف الشيء األول ، وزاد على املصدر يف الشيء الثاين: فشارك الفعل 



  )حنو ضرب يضرب ضرباً(قوله 
  .لفعل وهو التصريف الثالث ل) ضرباً(فيه متثيلٌ على التعريف السابق إذ املصدر فيها هو كلمة 

  .ضرب ، وهو الفعل املاضي : إذ التصريف األول 
  .يضرب ، وهو الفعل املضارع : والثاين 
  .ضرباً ، وهو املصدر ، أو املفعول املطلق : والثالث 

  .وتعريف املصدر مبا سبق هو من باب التقريب املناسب للمبتدئ 
  )اخل…لفظي ومعنوي : وهو قسمان : (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أوهلما 

  .لفظي ومعنوي ، وهذا الذي عليه مجهور النحاة : تقسيم املصدر إىل 
  :يف ضبط القسمني : والثاين 

  :فهو املصدر اللفظي : أما األول 

)١/٩٢(  

  

  :ويضبط بأنه ما اتفق مع فعله يف شيئني 
  .حروف اللفظ : األول 
  .املعىن : والثاين 

يف ) قتل(وقد شارك فعل ) قَتالً(كلمة : حيثُ إِنَّ املصدر هو ) قتلته قتالً(: ومثَّلَ لَه الْمصنف بقوله 
  .إزهاق نفس:  ومعناه ، وهو-) القاف والتاء والالم( وهي -حروفه 
  :وإعرابه 

ضمري متصل مبين على الضم يف ) التاء(و. فعل ماض مبين على السكون ؛ التصاله بضمري الرفع : قتل 
  .ضمري متصل مبين على الضم يف محلّ نصب مفعول به ) اهلاء(، ومحلّ رفْع فاعل 

مصدر منصوب بالفتحة : قتالً : مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ، أو يقَال : قتالً 
  .اسم منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره للمصدرية : قتالً : الظاهرة على آخره ، أو يقَال 

  :صدر املعنوي فامل: وأما الثاين 
  .ما اتفق مع فعله يف املعىن فقط : ويضبط بأنه 

  .يف املثالني ) وقوفاً(و) قعوداً(إذ املصدر كلمة ) جلست قعوداً وقمت وقوفاً(ومثَّلَ لَه الْمصنف بقوله 
 مبعىن )قعد(لكن توافق معناه إذ كلمة ) جلس(يف املثال األول ال توافق حروف الفعل ) قعوداً(وكلمة 



) قام(يف حروفه ، ولكن توافقه يف معناه إِذْ إِنَّ كلمة ) قام(ال توافق فعل ) وقوفاً(، وكلمة ) جلس(كلمة 
، ومن ثَم يبني وجه التسمية للقسم األول بأنه لفظي ، ألنه يوافق فعله يف احلروف ) وقف(مبعىن كلمة 

  .واللفظ ، خالفاً للثاين فإنه يوافق فعله يف املعىن 
  :فائدة 

  :يء املصدر فوائد 
  :تأكيد الفعل : أوهلا 
  ).قتالً(قَتلَه قتالً ، حيثُ أكدت فعل القتل باملصدر : مثاله 

  :بيان نوعية الفعل : وثانيها 
  .بأنه كضرب األمري ) الضرب(حيثُ بينت نوعية الفعل وهو . ضربته ضرب األمري : مثاله 

  .بيان عدد الفعل : وثالثها 
  .حيثُ بينت عدد وقوع الفعل . ضربته ضربتني : مثاله و

  :فائدة 
املصدر املعنوي ما الذي نصبه ؟ هل هو الفعل الذي يشترك معه يف املعىن دون اللفظ ، أم يقَدر له من 

  لفظه فعل ؟
  .بالثاين قال اجلمهور : قوالن 

)١/٩٣(  

  

  :بيانه 
  .على قول ) جلس(أحدث فيها النصب فعل ) . قعوداً(ة كلم: املصدر فيها ) جلست قعوداً(مجلة 

جلست وقعدت : (الْمقَدر إذ التقدير ) قعد(وذهب اجلمهور إىل أن الذي أحدث النصب فيها هو فعل 
  ) .قعوداً
  

  باب ظرف الزمان وظرف املكان
  )باب ظرف الزمان وظرف املكان (- يرمحه اهللا -يقول الْمصنف 
  :نيتعلق به شيئا

  :أحدمها 
  .هذا اإلناء ظرف املاء أي وعاءه : إذ هو الوعاء ، تقول : تعريف الظرف لغة 

  . ويأيت - يرمحه اهللا -وأما اصطالحاً فذكره الْمصنف 



  :والثاين 
يقَدر معناه يف ظرف ) يف(املفعول فيه ، ألن حرف اجلر : هو أن ظرف الزمان واملكان يقَال هلما أَيضاً 

ن واملكان ، وألن فعل الفاعل قد وقع يف زمنٍ يسمى بظرف الزمان ، أو يف مكان يسمى بظرف الزما
  .املكان 
  )‘ يف’هو اسم الزمان املنصوب بتقدير : ظرف الزمان : (قوله 

  .فيه تعريف لظرف الزمان اصطالحاً ، حيثُ ذكر الْمصنف فيه قيوداً 
  .رف الفعل واحل: خيرج ) اسم(فقَيد 
  .املكان : خيرج ) الزمان(وقَيد 
  .املخفوض واملرفوع : خيرج ) املنصوب(وقَيد 
  ) .يف(ما ال يصلح فيه التقدير بـ: خيرج ) ’يف‘بتقدير (وقَيد 

  :نوعان ) يف(وتقدير 
  :األول 
  .لفظاً ، وهذا غري مقصود ) يف(تقدير 
  :والثاين 
  .معىن ، وهذا هو املقصود هنا ) يف(تقدير 

  :ثاله م
  .زرت الليلة زيداً 

، ) يف(ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ، ألنه يصلح تقدير معىن ) : الليلة(كلمة 
  .والتقدير زرت يف زمن الليل زيداً 

  )اخل…اليوم والليلة : حنو : (قوله 
  .فيه ذكر ألمثلة على ظرف الزمان 

  :أوهلا 
  .من الذي أوله طلوع الفجر ، وآخره غروب الشمس الز: ويقْصد به ) . اليوم(كلمة 
  :مثاله 

  .زرت اليوم زيداً 
  :إعرابه 
 فعل وفاعل : زرت.  
  .ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : اليوم 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 



  .وهكذا يكون اإلعراب يف بقية الكلمات يف األمثلة اآلتية 
  :انيها ث

)١/٩٤(  

  

  .الزمان الذي أوله غروب الشمس وآخره طلوع الفجر : ويقْصد ا ) الليلة(كلمة 
  :ومثاله 

  .زرت الليلة زيداً 
  :وثالثها 
هو من طلوع الفجر إىل طلوع : اسم زمان يف أول اليوم والنهار ، وقيل : ويقْصد ا ) غُدوة(كلمة 

  .الشمس 
  .الضم والفتح : املعجمة ) غينها(ى يأيت عل) غدوة(وكلمة 
  :مثاهلا 

 ديةً إِىل زوغُد ذهبت.  
  :ورابعها
زمانٌ يف أول اليوم والنهار ، وقيل هو من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس : ويقْصد ا ) بكْرة: (كلمة 

.  
  .على قول ) غُدوة(ومن ثَم فهو كـ

   .- اشتداد الشمس  أي-وقيل بل من طلوع الشمس إىل اشتدادها 
  :ومثاله 

 ديةً إىل زكْرب ذهبت.  
  :وخامسها 

  .ويقْصد به الزمان الذي يف آخر الليل قبل الفجر ) سحر(كلمة 
  :ومثاله 

  .أكلت سحراً مترات 
  :وسادسها 

  .ويقْصد به اليوم الذي يلي ما أنت فيه ) غداً(كلمة 
  :ومثاله 

 ديسآتيك غداً يا ز.  



  :ها وسابع
  .الثلث األول من الليل : ويقْصد ا ) عتمة(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .صليت عتمةً صالة العشاء 
  :وثامنها 
  .الزمان الذي يف الصبح ، وهو بعد طلوع الفجر: ويقْصد ا ) صباحاً(كلمة 
  :ومثاله 

  .أكلت صباحاً مترات
  :وتاسعها 
ذي أوله أولُ الظهرية ، وآخره غروب الشمس ، كذا قال مجهور الزمان ال: ويقْصد ا ) مساًء(كلمة 

  .اللُّغويني 
  :ومثاهلا 

  .زرت مساًء زيداً 
  :وعاشرها 

  .هذا عند إطالقها ، وعدم تقييدها بنهاية . الزمان الذي ال اية له : ويقْصد ا ) أبداً(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .لن أعصي اللَّه أبداً 
  :حادي عشر 

  .زمن منكَّر : ويقْصد ا ) أمداً(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .بقيت أمداً ال أقرأ كتاباً 
  :ثاين عشر 

  زمانٌ منكَّر: ويقصد ا ) حيناً(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .بقيت حيناً أَندب أميت 
  )وما أشبه ذلك : (قوله 

  .وحنومها ) حلظة(و) ساعة (أي من الكلمات السابقة الدالة على ظرف زمان ، ومن ذلك كلمة 

)١/٩٥(  

  



  )‘يف’وظرف املكان هو اسم املكان املنصوب بتقدير:(- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :يتعلَّق به شيئان 

  :أوهلما 
  ).’ يف‘هو اسم املكان املنصوب بتقدير : (تعريف ظرف املكان اصطالحاً بقوله 

  :وفيه قيود 
  .الفعل واحلرف : خيرج ) اسم(فقَيد 
  .الزمان : خيرج ) كانامل(وقَيد 
  .املخفوض واملرفوع: خيرج ) املنصوب(وقَيد 
  .ما قُدر فيه غريها أو ما ال يصلح تقديرها فيه : خيرج ) ’يف‘بتقدير (وقَيد 

  :ومثال ذلك 
 ديز امأَم قَفْتوالتقدير . و : ديز امأَم يف مكان قَفْتو.  

  :والثاين 
  :ثلة على ظرف املكان فيه ذكر لكلمات هي أم

  :أوهلا 
  .خلف: وهو ما كان يف مكان قُبالَتك وقُدامك وهو ضد ) أَمام(كلمة 
  :ومثاهلا 

 امإذ كلمة أَم ، ديز امأَم قَفْتظرف مكان : و.  
  :إعراا 
 قَفْتفعل وفاعل : و.  
 اممضاف إليه خمفوض ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف و: أَم ديز

  .بالكسرة الظاهرة على آخره 
  .وهكذا يقَال يف بقية األمثلة اليت تأيت 

  :وثانيها 
  .وراء : قُدام وأمام وهي مبعىن : ضد : ويقْصد ا ) خلف(كلمة 
  :ومثاهلا 

 ديخلف ز قَفْتو.  
  :وثالثها 
  .معىن أمام ، وسبق : ويقْصد ا ) قُدام(كلمة 
  :ومثاهلا 

 ديام زقُد قَفْتو.  



  :ورابعها 
  .معىن خلف وسبق : ويقْصد ا ) وراء(كلمة 
  :ومثاهلا 

 ديوراَء ز قَفْتو.  
  :وخامسها 

هو كل ما عال شيئاً ) فوق: (ما كان عالياً ، ضد السفْل واالخنفاض ، وقيل: ويقْصد ا ) فوق: (كلمة 
  .فوقه : قيل له 
  :هلا ومثا

  .اسم الْمرتفع من األرض دون اجلبل : وقَفْت فوق التل ، والتل 
  :وسادسها 

  .وسبق ) فوق(ضد : ويقْصد ا ) حتت(كلمة 
  :ومثاهلا 

 ظل شجرة حتت قَفْتو.  
  :وسابعها 
  .وحنومها ) جبوار(أو ) قريب(معىن : ويقْصد ا ) عند(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .الكعبة داعياً وقَفْت عند 
  :إعراا

)١/٩٦(  

  

  .مضاف إليه : ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، والكعبة : عند 
  .حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : داعياً 

  :وثامنها 
) مع(، و)  يمسرت مع النجم يف ليل(معىن املعية املتعلق مبكان ، يف حنو قولك : ويقْصد ا ) مع(كلمة 

  .هنا حرف ، إمنا أدخله الْمصنف يف ظرف املكان مبعىن املعية وهي صفة ظرفية ، يف حنو املثال السابق 
  :وتاسعها 
  ) .مقابل: (ويقْصد ا ) إزاء(كلمة 
  :ومثاهلا 



 ديإزاء ز قَفْتو.  
  :عاشرها 
  ) .مقابل(و) جتاه: (منها من حذا حيذو حذاًء وحذْواً ، وله معان ) حذاء(كلمة 
  :ومثاهلا 

 ديحذاء ز قَفْتو.  
  :حادي عشر 

  .وسبق ) إزاء(معىن : ويقْصد ا ) تلقاء(كلمة 
  :ومثاهلا 

 ديتلقاء ز قَفْتو.  
  :ثاين عشر 

  ) .هنا(لمة اإلشارة إىل مكان بعيد ، أبعد من اإلشارة بك: بفتح الثاء املثلِّثة ، ويقْصد ا ) ثَم(كلمة 
  :ومثاهلا 

  .ذهبت ثَم يا زيد ، أي يف ذلك املكان 
  :ثالث عشر

  .اإلشارة إىل مكان قريب : بضم اهلاء ، ويقْصد ا ) هنا(كلمة 
  :ومثاهلا 

 دينا يا زه قَفْتو.  
  )وما أشبه ذلك: (قوله 

  .أي من األمثلة السابقة الدالة على الظرفية املكانية 
  ) .ميني(و) مشال(كلمة : لك ومن ذ
  :مثاهلا 

 ديأو ميني ز ديمشال ز قَفْتو.  
  :إعراا 
 قَفْتفعل وفاعل : و.  
ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ، وكذلك ميني ، ومشال وميني مضاف ، وزيد : مشال 

  .مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره 
  

  باب احلال
  )باب احلال (- يرمحه اهللا -مصنف قال الْ

  :يتعلق به شيئان 



  :أوهلما 
  .أي حاهلم ) وأصلح باهلم( الصفة واهليئة والبال ، ومنه قوله تعاىل : تعريفه لغة ؛ إذ احلال 

  :والثاين 
  .هذا حال ، وهذه حال ، وتأنيثها أفصح : احلال تذَكَّر وتؤنثُ ، فيقَال 

  .يف آخره تاء التأنيث املتحركة ) حالة(ثاً ، وهو وقد يأيت لفظها مؤن
  )اخل……هو االسم : احلال : (قوله 

)١/٩٧(  

  

  :يتعلق به شيئان 
  :أوهلما 

  ).هو االسم املنصوب الْمفَسر ملا انبهم اهليئات: (تعريف احلال اصطالحاً بقوله
  :وفيه قيود 

  .احلرف والفعل : خيرج ) االسم(فقَيد 
  .املرفوع واملخفوض : خيرج ) صوباملن(وقَيد 
  .غري الْمفَسر:  خيرج - بتشديد السني املهملة مع كسرها -) الْمفَسر(وقَيد 
  .ما انبهم من الذوات : خيرج ) ملا انبهم من اهليئات(وقَيد 
  :والثاين 

  .استغلق واستبهم : أي خفي ، ويقَال ) انبهم(معىن كلمة 
استبهم وحنو : الْمصنف ألنه ال يعرف يف اللسان العريب ، وكان األوىل أن يقَال وانتقد هذا اللفظ على 

  .ذلك 
هيئة وهي احلالة والصفة املتعلِّقة بذات عاقلٍ وغريه ، كالغضب والركض : وكلمة اهليئات واحدها 

  .واملشي ، وغريها من الصفات 
  )اخل…رجاً جاء زيد راكباً وركبت الفرس مس: حنو قولك (قوله 

  :فيه ذكر أمثلة 
  :أوهلا 

  .هي احلال ) راكباً (جاء زيد راكباً ، كلمة 
  :إعرابه 

 ديفعل وفاعل : جاء ز.  



  .حال منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخره : راكباً 
  :وثانيها 

ع عليها السرج إذا وض. أسرج الفرس : هي احلال ، من قوهلم ) مسرجاً(كلمة . ركبت الفرس مسرجاً 
  .، وهو اسم شيٍء يوضع على ظهر الفرس ليجلس عليه راكب الفرس 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : ركبت 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : الفرس 
  .حال منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخره : مسرجاً 
  :ثالثها 

واملعىن ) لقيت(يف ) التاء(ال ، وهي حتتمل هنا أن تعود على هي احل) راكباً(لقيت عبد اهللا راكباً ، كلمة 
 وهو عبد اهللا -واملعىن أن املفعول به ) عبد اهللا(أن الفاعل هو الذي كان راكباً ، وحتتمل أن تعود على 

  . هو الذي كان راكباً -
  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : لقيت 

ى آخره وهو مضاف ولفظ اجلاللة مضاف إليه عبد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة عل: عبد اهللا 
  .خمفوض بالكسرة الظاهرة على آخره 

  .حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : راكباً 
  )اخل … وال يكون احلال : (قوله 

)١/٩٨(  

  

  :فيه إشارة إىل صفات تتعلق باحلال ناسب املبتدئ أن تذكر له 
  :أوهلا 

نكرة ) ركبت الفرس مسرجاً(يف قولك ) مسرجاً(يف األصل ، فكلمة أن احلال ال يكون إال نكرة ، هذا 
  . أي املعارف-ألا لَيست من املعارف وسبقت 

  :وثانيها 
  .أي أنه جيوز أن يستغىن عنه يف الكالم ) فَضلَة(كون احلال فَضلَة ، ومعىن كلمة 

  :بيانه 
  .ركبت الفرس : ، جيوز أن تستغين عنها فتقول ) ركبت الفرس مسرجاً: (يف قولك ) مسرجاً(كلمة 



  )ال يكون إال بعد متام الكالم: (ويف قول الْمصنف 
ما مت الكالم به كالفاعل للفعل : ومتام الكالم يعين ) فَضلَة(إشارة إىل هذه الصفة ، وهي صفة كونه 

  .واخلرب للمبتدأ وحنومها 
  :وثالثها 

معىن املعرفة وأنواعها وذلك ألن احلال نكرة أُرجع إىل ذات عاقلة أو كون صاحب احلال معرفة ، وسبق 
  .غري عاقلة أي سواء أكانت عاقلة أم غري عاقلة 

  
  باب التمييز

  )باب التمييز : (قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أحدمها 
  .إذ هو من ميز الشيء متييزاً إذا فصله عن غريه : تعريفه لغة 
  :والثاين 

  .هو االسم املنصوب الْمفَسر ملا انبهم من الذوات :  بقوله تعريفه اصطالحاً
  :وفيه قيود 

  .الفعل واحلرف : خيرج ) االسم(فقَيد 
  .املرفوع واملخفوض : خيرج ) املنصوب(وقَيد 
  .غري الْمفَسر:  خيرج - بتشديد السني املهملة مع كسرها -) الْمفَسر(وقَيد 
  .ما مل يكن كذلك : خيرج ) واتملا انبهم من الذ(وقَيد 

  .وما يتعلق ا ) انبهم(وسبق معىن كلمة 
  .هي العني الشاخصة : وهي أنثى ذو ، وذات الشيء حقيقته ، ويقَال ) ذات(والذوات مجع 

واحلال يفسر ما خفي من . وذا يتبني الفرق بني التمييز واحلال ، ألن التمييز يفَسر ما خفي من الذوات
  .يئات الذوات ه

  )اخل…تصبب زيد عرقاً ، وتفَقَّأ بكر شحماً : حنو قولك : ( قوله 
  :فيه ذكر ألمثلة 

  :أوهلا 
  ) .عرقاً(تصبب زيد عرقاً ، إذ التمييز فيه هو كلمة 

  :إعرابه 
 ببصفعل : ت.  
 ديفاعله : وز.  



)١/٩٩(  

  

  .ة على آخره متييز منصوب بالفتحة الظاهر: عرقاً 
  :وثانيها 

  ) .شحماً(تفَقَّأ بكر شحماً ، إذ التمييز كلمة 
  :إعرابه 

  .فعل وفاعل : تفَقَّأ بكر 
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : وشحماً 
  :وثالثها 

  ) .نفساً(طاب محمد نفساً ، إذ التمييز كلمة 
  :إعرابه 

 دمحفعل وفاعل : طاب م.  
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : نفساً 
  :رابعهاً 

  ) .غالماً(إذ التمييز كلمة . اشتريت عشرين غالماً 
  :إعرابه 

  .فعل وفاعل : اشتريت 
مفعول به منصوب بالياء ألنه ملحق جبمع املذكر السامل ، والنون فيه عوض عن التنوين يف : عشرين 

  .االسم املفرد 
  .بالفتحة الظاهرة على آخره متييز منصوب : غالماً 

  :خامسها 
  ) .نعجة(ملكت تسعني نعجة ، إذ التمييز كلمة 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : ملكت 
  .مفعول به : تسعني 
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : نعجة 

  :سادسها 
  ) .أباً(إذ التمييز كلمة . زيد أكرم منك أباً 

  :إعرابه 



 ديمبتدأ : ز.  
  .خرب : كرم أ

  .جار وجمرور : منك 
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : أباً 

  :سابعها 
  ) .وجهاً(إذ التمييز كلمة . زيد أمجل منك وجهاً 

  :إعرابه 
 ديمبتدأ : ز.  
  .خربه : أمجلُ 
  .جار وجمرور : منك 
  .متييز منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : وجهاً 
  )يكون إال نكرة وال يكون إال بعد متام الكالموال : ( قوله 

  :فيه ذكر صفتني تتعلقان بالتمييز 
  :األوىل 

  .كون التمييز نكرة 
  .إذ التمييز يف األمثلة السبعة السابقة لَيس معرفة وسبقت املعارف بل هو نكرة 

  :الثانية 
:  بدونه وإِلَيه أشار الْمصنف بقوله كون التمييز فَضلَة ، وهو ما يصح االستغناء عنه وحيصل متام الكالم

  ) .بعد متام الكالم(
  .ومعىن متام الكالم أي ما يتم أصل الكالم به من الفاعل للفعل واخلرب للمبتدأ وحنومها 

  
  باب االستثناء
  )باب االستثناء : (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :يتعلق به شيئان 

  :أحدمها 

)١/١٠٠(  

  



  .استثنيت كذا مما معي إذا أخرجته : ، إذ هو مبعىن اإلخراج ، تقول تعريفه لغة 
  :والثاين 

  .كل اسم جاء بعد إال وأخواا : وللنحاة فيه عبارات منها : تعريفه اصطالحاً 
  :مثاله 

  .قام القوم إال زيداً 
  .) إال(وأداة االستثناء ) القوم(واملستثىن منه هو كلمة ) زيداً(فاملستثىن هو كلمة 

  )وحروف االستثناء مثانية (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
ال (و) لَيس(فَيه حصر ألدوات االستثناء بثمانية واجلمهور على خالفه ، إذ يزيدون على ذلك بـ 

  ) .يكون
  :ثالث لغات ) حاشا(ويف كلمة 

  ).حاشا(وبعد الشني املعجمة بإثبات األلفني بعد احلاء املهملة : األوىل 
  ).حشا(بإثبات األلف الثانية ، مع حذف األوىل اليت بعد احلاء املهملة : والثانية 
  ) .حاش(عكسها ، وهي بإثبات األلف بعد احلاء املهملة مع حذف اليت بعد الشني املعجمة : والثالثة 
  :والثاين 

  :ولَيس األمر كذلك بل هي أقسام ) اءحروف االستثن: (جعله أدوات االستثناء حروفاً بقوله 
  :أوهلا 

  .ويكون مبنياً على الفتح ال غري ) إالَّ(ما هو حرف باتفاق ، وهو 
  :وثانيها 

  ) .لَيس(ما هو فعل باتفاق ، وهو 
  :وثالثها 

  ) .سوى بلغاا(و) غري(ما هو اسم باتفاق ، وهو 
  :وقد ذكر الْمصنف ثالث لغات فيها 

  . بكسر السني املهملة بعدها واو ثُم ألف مقصورة -وى س: األوىل 
  .سوى كاألوىل ولكن بضم السني املهملة : والثانية 
  .سواء كسماء : والثالثة 

  .وهي سواء على وزن بِناء : وينضاف إليها لغة رابعة 
  .خال وعدا وحاشا : ما تردد بني احلرفية والفعلية وهي : ورابعها 
  )اخل……تثىن بإال ينصب إذا كان الكالم تاماً موجباً فاملس: ( قوله 



  :وأخواا وحاصله يرجع إىل أحكام ) إال(فيه ذكر ألحكام املستثىن بعد 
  :أوهلا 

  :أن يكون املستثىن جمروراً مطلقاً ويكون إعرابه حينئذ مضافاً إليه ، وذلك يف حالتني 
  :األوىل 

  ) .غري(إذا جاء بعد كلمة 
  .مستثىن ) زيد(فكلمة . وم غري زيد جاء الق: مثاله 
  :إعرابه 

)١/١٠١(  

  

  .فعل وفاعل : جاء القوم 
مضاف إليه ) زيد(اسم منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره لالستثناء وهو مضاف ، وكلمة : غري 

  .خمفوض بالكسرة الظاهرة على آخره 
  :والثانية 

  .إذا جاء بعد كلمة سوى ولغاا 
  .ء القوم سوى زيد ، إذ املستثىن كلمة زيد جا: ومثاله 
  :إعرابه 

  .فعل وفاعل : جاء القوم 
مضاف ) زيد(اسم منصوب بالفتحة الْمقَدرة للتعذر ، وذلك لالستثناء ، وهو مضاف ، وكلمة : سوى 

  .إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره
  :تنبيه 
  .ويأيت ) إال( إعراب املستثىن بعد آخر حرف فيها يعرب) غري وسوى ولغاا(كلمة 
  :وثانيها 

  :ما يعرب تارة امساً جمروراً وتارة مفعوالً منصوباً وذلك يف حالتني 
  :األوىل 

املصدرية بتلك األفعال ) ما(لكن مع اقتران . إذا دخل على املستثىن فعل خال أو عدا أو حاشا ولغاا 
 ال يكون إال منصوباً على املفعولية ألا أفعال ماضية واملستثىن بعدها) ما خال ما عدا ما حاشا(أي 

  .فاعلها ضمري مستتر مقَدر ، ومفعوهلا هو املستثىن 
  .جاء القوم ما حاشا زيداً ما خال زيداً ما عدا زيداً : مثال ذلك 



  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : جاء القوم 
  .لّ رفْع مبتدأ مبنية على السكون أو الفتح على قول يف مح: ما املصدرية 

والفاعل ضمري مستتر تقديره . وقيل على الفتح . أفعال ماضية مبنية على السكون : خال وحاشا وعدا 
  ) .هو(

) خال زيداً حاشا زيداً عدا زيداً(مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ، واجلملة الفعلية : زيداً 
  .يف محلّ رفْع خرب املبتدأ 

  :والثانية 
  :وذلك إذا مل يأت مع خال وعدا وحاشا ما املصدرية ، فيجوز وجهان . ا جاز فيه النصب واجلر م

  :أوهلما 
  .وحنومها) إىل ومن(اجلر للمستثىن ، إذ تكون تلك األفعال حروف جر كـ

  :مثاله 
 ديحاشا ز ٍديخال ز جاء القوم عدا زيد.  

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : جاء القوم 
  .حرف جر مبين على السكون أو الفتح على قول : دا ، خال حاشا ، ع

 دياسم جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره : ز.  
  :والثاين 

)١/١٠٢(  

  

النصب على املفعولية ، فتكون األفعال وهي خال وعدا وحاشا فعالً ماضياً هلا فاعل مقَدر مستتر ، 
  .واملستثىن مفعولٌ هلا 

  :مثاله 
  .عدا زيداً خال زيداً حاشا زيداً جاء القوم 

  :إعرابه 
  .فعل وفاعل : جاء القوم 

  .فعل ماضٍ مبين على الفتح أو السكون ، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو : عدا ، خال ، حاشا 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 



  :وثالثها 
  :حكم املستثىن بعد إال وهو على أحوال 

  :األوىل احلالة 
أي ذكر فيه املستثىن منه وهو كلمة القوم يف قولك ) تاماً(معىن قول النحاة . إذا كان الكالم تاماً موجباً 

  .جاء القوم إال محمداً : 
النهي والنفي واالستفهام ، :  أي مثبتاً ، وضد املثبت ثالثة أشياء - بفتح اجليم -) موجباً(ومعىن قوهلم 

  .دعاء ويدخل يف النهي ال
  :ومثال املثبت 

ال ي وال نفي وال دعاء وال استفهام فكان ) إالَّ(حيثُ مل يدخل على اجلملة قبل ) . جاء القوم إال زيداً(
  .أن يكون منصوباً : يف هذه احلالة ) إال(وحكم املستثىن بعد . مثبتاً 
  :مثاله 

  .جاء القوم إال زيداً 
  :إعرابه 

  .فعل وفاعل : جاء القوم 
  .حرف استثناء مبين على الفتح : ال إ

  .مستثىن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 
  :احلالة الثانية 

  :أن يكون الكالم تاماً لكنه غري مثبت كاملنفي فيجوز فيه حكمان 
  .النصب على االستثناء كاحلالة السابقة : األول 
  :مثاله 

  .القوم إال زيداً مل يأت : وكذلك . ما جاء القوم إال زيداً 
  :فإعراب الثانية 

  .مل حرف جزم مبين على السكون : مل 
  .فعل مضارع جمزوم حبذف حرف العلَّة : يأت 
  .فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : القوم 
  .حرف استثناء مبين على الفتح : إال 
  .مستثىن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 
  :البدل : ين والثا

  .وذلك بأن يكون بدالً من املستثىن منه فيأخذ حكمه رفْعاً أو نصباً أو خفضاً
  :مثاله 



 القوم إال زيد مل يأت.  
  :إعرابه 

)١/١٠٣(  

  

  ) .القوم(مرفوعة ألنه بدل من كلمة ) : زيد(كسابقه إال أن كلمة 
  :احلالة الثالثة 

أي أن املستثىن منه ) ناقصاً(ياً أو مثبتاً ، ومعىن قول النحاة أن يكون الكالم ناقصاً سواء أكان منف
، ) ما جاء إال زيد: (حيثُ حتذف فتقول ) ما جاء القوم إال زيداً: (يف قولك ) القوم(حمذوف وهو كلمة 

  .غري موجودة ) إالَّ(وحكمها هو حبسب موقعها من اإلعراب كأن 
  :مثاله 

 ديما قام إال ز.  
 ديفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ألنه هو الذي قام : ز.  

  .ما مررت إال بزيد : وكقولك 
 ديجار وجمرور : بز.  

  .ما رأيت إال زيداً : وكقولك 
  .مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : زيداً 
  :فائدة 

بب التسمية أن املستثىن فرغ من عامل االستثناء هذه احلالة الثالثة يسميها النحاة باالستثناء املفرغ ، وس
  ) .إال(للعمل فيما بعد ) إال(بل فرغ ما قبل : وقيل . ، ولذا أُعرب حبسب موقعه من اإلعراب 

 وهي ما يسميه النحاة باالستثناء - يرمحه اهللا -وينضاف إىل احلالة الثالثة حالة مل يذكرها الْمصنف 
أن يكون املستثىن لَيس من املستثىن منه بل هو منقطع عنه ) االستثناء املنقطع(م املنقطع ، ومعىن قوهل

  .منفصل عنه 
  :مثاله 

لَيست من املستثىن منه ألن املستثىن منه من بين آدم ، واملستثىن ) محاراً(إذ كلمة . جاء القوم إال محاراً 
   .من البهائم ، وحكم هذه احلالة هو نصب املستثىن دوماً

  :مثاله 
  .جاء القوم إال محاراً 

  .ما جاء القوم إال محاراً : أو 



  :إعرابه 
  .مستثىن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ) محاراً(كما سبق ، وكلمة 

  
  ‘ال ’ باب 

  )‘ال ’ باب  (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
 وهو ما كان شائعاً غري معينٍ يف - وسبق معىن اسم اجلنس -نس هنا ال النافية للج) ال(يقْصد بـ 

  .جنسه كرجل وحنوه 
  :والثاين 

  :قسمان ) ال(وهو أن ) ال(يتعلق حبكم 
  :األول 

)١/١٠٤(  

  

ودلَّ على أا زائدة قوله تعاىل يف } ما منعك أال تسجد { ] : األعراف[ال الزائدة كقوله تعاىل يف 
  .والزائدة كعدم وجودها } تسجد أن { إذ فيها ] ص[

  :وأما الثاين 
  :غري الزائدة وهي نوعان ) ال(فـ 

  :النوع األول 
  ) .ال(وهذه غري مقصودة يف باب . ال خترج يا محمد : ال غري النافية كالناهية والدعائية كقولك 

  :والثاين 
  ال النافية وهلا حاالن

  :احلال األوىل 
  .ه غري مقصودة يف باب ال أن تكون غري عاملة ، وهذ

  :واحلال الثانية 
  :أن تكون عاملة ، وعملها على جهتني 

  .أن تعمل عمل لَيس وهذا نادر ولَيس مقصوداً يف باب ال : األول 
) إنَّ(فلها يف هذا الباب اسم وخرب كـ . وهذا هو املقصود من باب ال ) إنَّ(أن تعمل عمل : والثانية 



 - يرمحه اهللا -مرفوع ، وهي ال تعمل هذا العمل إال بشروط ، ذكر الْمصنف امسها منصوب وخربها 
  .شيئا منها 

  )اخل…تنصب النكرات بغري التنوين ] ال[ اعلم أن : (قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
تدخل عند دخوهلا على اجلمل االمسية لكن ختالفها يف أا ال ) إنَّ(، وهو كحكم ) ال(يف باب ) ال(حكم 

  ) .ال(على معرفة أي 
  :الثاين 

  ) :ال(ذكر شروط تتعلق بباب 
  .جار وجمرور أو حنوه : وامسها النكرة ) ال(امسها النكرة فال يفصل بني ) ال(منها أن تباشر 

غري ) ال(باجلار وارور ولذا كانت ) رجل(وكلمة ) ال(فقد فصل بني . ال يف الدار رجلٌ : كقولك 
  ) .رجل(كلمة فرفعت . عاملة 
  .أال تكرر ال ألا إن تكررت جاز إعماهلا وإلغاؤها : ومنها 
وذلك عند إعمال ) امرأة(وكلمة ) رجل(فيجوز أن تنصب كلمة . ال رجلٌ يف الدار وال امرأةٌ : مثاله 

  ) .امرأة(وكلمة ) رجل(فترفع كلمة ) ال(وجيوز أن تلغي ) إنَّ(ال عمل 
  :يه الشروط الذي توفرت ف) ال(ومثال باب 

  .ال رجلَ يف الدار : قولك 
  .حرف مبين على الفتح أو السكون ) : ال(فكلمة 
  .مبين على الفتح يف محلّ نصب اسم ال : رجلَ 

  ) .ال(جار وجمرور يف محلّ رفْع خرب : يف الدارِ 
  

  باب املنادى

)١/١٠٥(  

  

  )باب املنادى : (قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أحدمها 
. من النداء وهو الطلب - بفتح الدال املهملة مع ألف مقصورة بعدها -املنادى لغة ؛ إذ املنادى تعريف 



  .ناديت زيداً إذا طلبته : تقول 
  :والثاين 

  .أو أحد حروف النداء ) يا(كل اسم وقع عليه الطلب حبرف : تعريف املنادى اصطالحاً وهو 
  :مثاله 

  .يا زيد قم 
  ) .يا(دى ألن الطلب وقع عليه ، وكان حبرف نداء وهو منا) : زيد(فكلمة 
  )…املنادى مخسة أنواع : (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أوهلما 

  ] .اهلمع[حصر املنادى يف أنواع مخسة ، وعلى هذا مجهور النحاة ، ودليله االستقراء قاله السيوطي يف 
  :والثاين 

  :فيه تعداد األنواع اخلمسة 
  :أوهلا 

  .واملفرد ضده اجلملة وشبه اجلملة . لعلَم وسبق معىن العلَم ، وهو كل اسم دلَّ على معينٍ املفرد ا
  .وحنو ذلك ) يا زيدان يا زيدون يا مسلمون أفيقوا: (فمن املفرد قولك 

  :والثاين 
سر  بك-أي ما قصدت من قبل املنادي ) املقصودة(النكرة املقصودة ، سبق معىن النكرة ، أما كلمة 

   .-الدال املهملة 
  :مثاله 

نكرة ، ولكنها قصدت يف اخلطاب السابق ومعرفة كوا مقصودة مبقتضى ) : رجل(فكلمة . يا رجلُ 
  .القرائن اللفظية أو احلالية 

  :وثالثها 
  .النكرة غري املقصودة وهي عكس ما سبق 

  :ومثاهلا 
  .يا رجالً يف الدار 

  :ورابعها 
  .املضاف ، وسبق معناه 

  :ثاله وم
  .مضاف ، وعليه وقع النداء ) : عبد. (يا عبد اهللا 
  :وخامسها 



  .املشبه باملضاف ، أي ما كانت صورته صورة مضاف ولَيس مضافاً حقيقة 
  :مثاله 

يا عبد اهللا : افتقار عبد إىل ما بعدها يف قولك . كأا تفتقر إىل ما بعدها ) حسناً(فكلمة . يا حسناً خلقه 
.  

  )اخل…أما املفرد العلَم ف: (قوله 
  :فيه ذكر حلكم املنادى ، وهو أن املنادى له حكمان 

  :األول 
  :البناء على الضم ، وذلك يف حالتني 

  :األوىل 
  .املفرد العلَم 

  :مثاله 
  .يا إبراهيم أقبل 

  :إعرابه 
  .حرف نداء مبين على الفتح أو السكون : يا 

 منادى مبين على الضم : إبراهيم.  

)١/١٠٦(  

  

  .والفاعل ضمري مستتر وجوباً تقريره أنت. فعل أمر مبين على السكون : أقبل 
  :الثانية 

  .النكرة املقصودة 
  .يا رجلُ أقبل : كقولك لشخص تقصده تنظر إليه وتشري إليه تقول 

  .كسابقه سيان : إعرابه 
  :وأما الثاين 

  :فهو النصب ، وذلك يف أحوال ثالثة 
  .ضاف مع امل: األوىل 
  .يا عبد اهللا أقبل : مثاله 
  .حرف نداء مبين على الفتح أو السكون : يا 

  .منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف ، ولفظ اجلاللة مضاف إليه : عبد 



  .فاعله مستتر تقديره أنت . فعل أمر مبين على السكون : أقبل 
  .املشبه باملضاف : والثانية 
  . وجهه يا حسناً: ومثاله 
  :إعرابه 

  .حرف نداء مبين على الفتح أو السكون : يا 
  .منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : حسناً 
  .مضاف ومضاف إليه يف محلّ رفْع خرب أو مبتدأ : وجهه 
  .النكرة غري املقصودة : والثالثة 
  .يا رجالً يف الدار : ومثاله 
  :إعرابه 

  .تح أو السكون حرف نداء مبين على الف: يا 
  .منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : رجالً 

  .جار وجمرور : يف الدار 
  :فائدة 

من غري (، ألن كلمة ) فيبنيان على الضم من غري تنوين: ( قوله - يرمحه اهللا -استنكر على الْمصنف 
  .ألن البناء ال يدخله التنوين ) . يبنيان(يغين عنها كلمة ) تنوين
  

  باب املفعول من أجله
  )باب املفعول من أجله (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
  .يتعلق بلقبه حيثُ يلقب باملفعول من أجله واملفعول ألجله واملفعول له 

  :والثاين 
  ) .سبب وقوع الفعلاالسم املنصوب الذي يذكر بياناً ل: (يف تعريفه حيثُ ذكره الْمصنف بقوله 

  .وفيه قيود 
  .الفعل واحلرف : خيرج ) االسم(فقَيد 
  .املرفوع واملخفوض : خيرج ) املنصوب(وقَيد 
  .ما مل يكن كذلك من املفعوالت وغريها : خيرج ) الذي يذكر بياناً لسبب وقوع الفعل(وقَيد 
  :مثاله 

  . ألجله مفعولٌ) إجالالً(فكلمة . قام زيد إجالالً لعمرٍو 



  :إعرابه 
  .مفعول ألجله جمرور : إجالالً 

)١/١٠٧(  

  

  .جار وجمرور : لعمرٍو 
  :مثال آخر 

  .مفعول ألجله ) ابتغاء(كلمة . قصدتك ابتغاَء معروفك 
  :إعرابه 
فعل ماضٍ مبين على السكون التصاله بضمري الرفع ، والتاء ضمري متصل مبين على الضم يف : قصد 

  .ل ، والكاف ضمري متصل مبين على الفتح يف محلّ نصب مفعول به محلّ رفْع فاع
مفعول ألجله أو مفعول له أو مفعول من أجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ، وهو : ابتغاء 
  .مضاف 

  .مضاف والضمري املتصل يف محلّ خفض مضاف إليه : ومعروف 
  :تنبيه 

  . من أفعال القلوب وعلَل القلوب املفعول ألجله ال يكون إال قلبياً يعين
  

  باب املفعول معه
  )باب املفعول معه: (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أحدمها 

  ) .االسم املنصوب الذي يذكر لبيان من فُعل معه الفعل: (يتعلق بتعريفه ، وهو ما ذكره الْمصنف بقوله 
  :وفيه قيود 

  .الفعل واحلرف : خيرج ) االسم(فقَيد 
املرفوع واملخفوض : خيرج ) املنصوب(د وقَي.  

  .ما عداه من املفعوالت وغريها : خيرج ) الذي يذكر لبيان من فُعلَ معه الفعل(وقَيد 
  :ومثاله 

 واجليش مفعول معه لوجود القيود السابقة فيه ) اجليش(إذ كلمة . جاء األمري.  
  :والثاين 



  :فيه ذكر مثالني )  واجليش ، واستوى املاء واخلشبةَجاء األمري: حنو قولك : (قول الْمصنف 
  :األول 

  .مفعول معه ) اجليش(جاء األمري واجليش ، إذ كلمة 
  :إعرابه 

 فعل وفاعل : جاء األمري.  
  .حرف يدل على املعية : والواو 
 مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : اجليش.  
  :والثاين 

  .مفعول معه ) اخلشبة(إذ كلمة  . استوى املاُء واخلشبةَ
  :إعرابه 

  .فعل وفاعل : استوى املاء 
  .حرف يدل على املعية : الواو 
  .مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره : اخلشبةَ 
  :تنبيه 
إذا ذُكرت ال لبيان من فُعلَ معه الفعل كانت معطوفة على ما سبقها آخذةً ) اخلشبة(و) اجليش(كلمة 
  .يكون حرف عطف ) الواو(ه ، وحكم
  :مثاله 

 واجليش وسبق باب العطف . جاء األمري وجاء اجليش أي جاء األمري.  

)١/١٠٨(  

  

  )اخل …وأما خرب كان وأخواا  : (- يرمحه اهللا -قال الْمصنف 
كان (واسخ كـاإلشارة إىل أن بقية األمساء املنصوبة قد سبق الكالم عنها سواء أكانت من الن: حاصله 
  .، أم كانت من التوابع كالنعت والعطف وما إىل ذلك ) ظَن وأخواا(، و) إنَّ وأخواا(، و) وأخواا

  
  باب خمفوضات األمساء

  )باب خمفوضات األمساء(قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 



خفض أي غري مرتفع هذا مكان من: تعريفها لغة ؛ إذ هي مأخوذة من اخلفض وهو ضد االرتفاع ، تقول 
  .وفيه سفْل 
  :والثاين 

  .داللة على أن اخلفض خاص باألمساء وسبق ) خمفوضات األمساء: (يف قول الْمصنف 
  )خمفوض باحلذف وخمفوض باإلضافة وتابع للمخفوض: املخفوضات ثالثة أقسام : (قوله 

  :يتعلق به شيئان 
  :أوهلما 

له االستقراء كما قاله ابن هشام وغريه ، إال أن بعضهم زاد قسماً ودلي. تعيينه املخفوضات بأا ثالثة 
) خرِب(فكلمة ) . هذا جحر ضب خرِبٍ: (رابعاً ، وهو املخفوض بااورة ، وميثلون له بقول القائل

  .جمرورة بالكسرة الظاهرة على آخرها اورا ملا خفض باإلضافة وهو املضاف إليه 
  .صفة فهي داخلة يف التوابع ) خرب(نحاة على أن كلمة إال أن اجلمهور من ال

  :والثاين 
  :ذكره لألقسام الثالثة 

  :أوهلا 
  .وتأيت . املخفوض باحلرف أي حبروف اجلر وسبقت 

  :وثانيها 
  .املخفوض باإلضافة ، أي علَّة خفضه اإلضافة 

  :ومثاله 
  .مضاف إليه ) ضب(ف ومضا) جحر(، ألن كلمة ) هذا جحر ضب: (يف قولك ) ضب(كلمة 

  :وليعلم أن اإلضافة ال جتتمع مع شيئني 
  .تعريف كما سبق ، وال جيتمع يف الكلمة تعريفان ) ال(الن اإلضافة تعريف كما سبق ، و) ال: (أوهلما 
التنوين وسبق ، ألن وجود التنوين يف الكلمة يدل على كماهلا يف االمسية ، واإلضافة تدل على : والثاين 
  .ان الكلمة ، فال جيتمع يف الكلمة نقْصان ومتام نقْص

  :وثالثها 

)١/١٠٩(  

  

املخفوض بالتبعية ، وسبقت التوابع اخلمسة من النعت والعطف والبدل وغريها ولذا مل يذكرها 
  .الْمصنف بعد ذلك تفصيالً واقتصر على تفصيل الكالم فيما يتعلق بالقسمني األولني 



  )اخل…باحلرف فهو ما يخفض مبن وإىل فأما املخفوض : (قوله 
فيه ذكر للقسم األول وهو املخفوض حبرف اجلر وسبقت حروف اجلر ذكراً وأعادها الْمصنف هنا 

  .للمناسبة 
  .الدال على معىن االبتداء ) من(حرف :أوهلا 

  .ذهبت من البيت إىل املدرسة ، أي كان ابتداء ذهابك البيت : كقولك 
  .الدال على الغاية ) إىل(حرف : ثانيها 

  .ذهبت من البيت إىل املدرسة ، أي كان غاية ذهابك املدرسة : كقولك 
  .الدال على معىن ااوزة ) عن(حرف : وثالثها 
  .إذا جاوزته ذاهباً . ذهبت عن املكان بعيداً : تقول 

  .الدال على االستعالء ) على(حرف : ورابعها 
  . ، أي عالياً فوقه كنت على الفرس واقفاً: تقول 

  .الدال على الظرفية ) يف(حرف : وخامسها 
  .فدلَّ على أنَّ املسجد ظرف مكان للمصاحف . يف املسجد مصاحف عدة : كقولك 
  .الدال على التقليل ) رب(حرف : وسادسها 
  .تقلِّل إخفاقه . رب جمتهد أخفق : كقولك 
  .صاق وغريه حرف الباء الدال على االلت: وسابعها 
  .أخذت بالكتاب واضعاً إياه أمامي ، إذا حصل التصاق يدك به: كقولك 
  .حرف الكاف الدال على التشبيه : وثامنها 
  .عمرو كزيد قوةً ، إذا شبهته به : كقولك 
  .حرف الالم الدال على االختصاص أو الْملكية : وتاسعها 

  .أي خيصه .  الباب هذا املفتاح هلذا: كقولك : مثال االختصاص 
  .الكتاب لزيد ، أي ملكاً وملكية : قولك : ومثال الْملكية 

  .حروف القسم وهي الواو والباء والتاء : وعاشرها 
  .تاِهللا ألجتهدنَّ يف العلم حىت أبلغ ذراه :كقولك 
  .باِهللا يا زيد أعطين الدواة ألكتب العلم : وقولك 

  .هللا مين خرياً يف ميدان العلم واِهللا ليرين ا: وكقولك 
  .حرف الواو املتعلقة برب : حادي عشر

)١/١١٠(  

  



أي ورب ليلٍ ، فالواو تدل على رب وهي ) وليلٍ كموجِ البحرِ أرخى سدولَه : (كقول امرئ القيس 
  .ولذلك قيل واو رب . مقَدرة بعدها 
  .ى ظرف الزمان كيوم وشهر وسنة وساعة وهي تدخل عل) مذْ ومنذُ(حرف : ثاين عشر 

  :مثاله 
  .منذ سنة مل أقرأ كتاباً : مذْ يومٍ مل أطعم حلماً ، وكقولك 

  )اخل ……: وأما ما يخفض باإلضافة فنحو : ( قوله 
  :يتعلق به شيئان 

  :أوهلما 
  ) .يدغالم ز(ذكر القسم الثاين وهو املخفوض باإلضافة وذكر الْمصنف عليه مثاالً وهو 

  :إعرابه 
  .مضاف مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره : غالم 
 ديومجلة . مضاف إليه خمفوض بالكسرة الظاهرة على آخره : وز)ديفْع خرب ملبتدأ ) غالم زلّ رحيف م
  ) .هذا(تقديره 

  :وأما الثاين 
  :فهو ذكر قسمني للمخفوض باإلضافة 

  :أوهلما 
أي ) غالم زيد(وتقديره يف مجلة . االختصاص أو امللكية وسبقا :  على أحد معنيني ما يقَدر بالالم ويدل

  .غالم لزيد اختصاصاً أو ملكيةً 
  :وأما الثاين 

  .وهي مبعىن التبعيض هنا ، وضابطه هو أن يكون املضاف جزءاً من املضاف إليه ) من(فما يقَدر بـ
  :مثاله 

) زخ (التقدير ، إِذْ ) هذا ثوب : من خز واخلز نوع من أنواع الثياب وكذلك قوله ) هذا ثوب ، :
  .، إذ اخلامت نوع من أنواع احلديد هنا ) خامت حديد(

  ) .اخل…فالذي يقَدر بالالم : (وإىل ما سبق أشار الْمصنف بقوله 
. ة باملتعلقة بالظرفية وسبق التمثيل عليها املتعلق) يف(وينضاف إىل القسمني السابقني قسماً ثالثاً تقَدر فيه 

  ) .يف(وذهب مجاعة من النحاة إىل االقتصار على القسمني السابقني لصالحية االستغناء ما عن 
وذا نكون قد انتهينا من شرح منت اآلجرومية ، نسأله سبحانه التوفيق والسداد ، وصل اللهم وسلَّم 

  .عني على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج

)١/١١١(  



  


